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STUDIU DE FEZABILITATE 
 
CONŢINUTUL – CADRU  AL  STUDIULUI  DE  FEZABILITATE 
 

(A)Piese scrise 
 

1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 
 
1.1.Denumirea obiectivului de investiţii 
Obiectivul de investitii se numeste : 

“CONSTRUCTIE SI DOTARE CRESA INGERASII” 

 
1.2.Ordonator principal de credite/investitor 

Ordonatorul principal de credite/investitorul este beneciarul investitiei, si anume, 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 

SECTOR 6 cu sediul social in Bucuresti, str. Cernişoara nr. 38-40.  
 
1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
Nu este cazul 
 
1.4.Beneficiarul investiţiei:  
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 
SECTOR 6 cu sediul social in Bucuresti, str. Cernişoara nr. 38-40 
 

1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate:  
 Proiectant general: S.C. D&D EUROCOM S.R.L,  reprezentata prin Sliviu 
Ulmeanu in calitate de Administrator; 

RO16742073, J40/14388/08.09.2004, 
Sediul social: Bucuresti, Sectot 2, Str. Intr. Calitatii, Nr.4. 
Punct de lucru Str. Vasile Lascar, nr. 88 sector 2, Bucuresti, tel. 031 425 1982, 
fax. 031 425 1981, e-mail office@ddeurocom.ro, web: www.ddeurocom.ro 
Cod CAEN 7111 - Activitati de arhitectura ; 
Cod CAEN 7211 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de 

acestea 
     Cod CAEN 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management. 

 
2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de 

investiţii 
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Necesitatea investitiei  
 Nivelul de educaţie e factor cheie al dezvoltării naţionale, deoarece 

determină în mare măsură activitatea economică şi productivitatea, precum şi 
mobilitatea forţei de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existenţa 
unui nivel mai ridicat de trai şi de calitate a vieţii. Profilul educaţional al populaţiei 
este o condiţie esenţială pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii, cu atât mai mult cu cât este necesară implicarea sporită în activităţile 
economice a persoanelor vârstnice. 

Acest dezirat nu se poate realiza însă fără o infrastructură 
adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaţionale. Infrastructura educaţională este 
esenţială pentru educaţie, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de 
abilităţi sociale şi a capacităţii de integrare socială. 

Starea, locaţia şi natura infrastructurii educaţionale au impact asupra accesului 
şi calităţii educaţiei în sensul în care pot favoriza creşterea ratelor de absolvire şi 
descurajarea absenteismului. 

In acest sens asigurarea bazei materiale minime (clădiri reabilitate/modernizate, condiţii 
sanitare necesare pentru funcţionare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc.) 
pentru desfăşurarea actului educaţional sunt condiţii esenţiale pentru co-interesarea 
elevului şi reducerea fenomenului de abandon/părăsire timpurie a şcolii. 
 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) 

privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si 

scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.  

 Nu s-a elaborat un studiu de prefezabilitate. 
 

2.2. Prezentarea contextului:politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri 

institutionale si financiare 
 Investiţiile in invatamant reprezintã o contribuţie importantã la rezolvarea 
problemelor economice şi sociale în România: la protecţia copilului, îmbunãtãţirea calitãţii 
vieţii şi stimularea dezvoltãrii economice. Pentru a contribui la dezvoltarea si viitorul 
copiilor nostrii, România trebuie sã facã investiţii semnificative în infrastructura de 
invatamant, în special în sectoarele de invatament prescolar. Obiectul acestei investiţii îl 
constitue realizarea unei crese cu o capacitate de 124 locuri la care se adauga 2 sali 
multifunctionale care se vor folosi ca sala de luat masa pentru copii  cu o 
capacitate de 18 locuri fiecare. Constructia va fi prevazuta cu doua niveluri cu 
accese si functiuni necesare functionarii complet separate. 
 
2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor 

 Terenul se gaseste in imediata apropiere a 2 mari zone rezidentiale din sectorul 6: 

Crangasi si Giulesti, ambele cu un nivel crescut de cereri la nivel de invatamant 

prescolar, amplasarea cresei in imediata apropiere a  parcului Giulesti prezinta un 

avantaj in special pentru locuitorii din zona. 



 

 5

 

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind 

evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii 
 Ca urmare a cererii marite de locuri in cresele din zona DIRECTIA GENERALA 
DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 doreste sa 
construiasca pe terenul de pe Str. Rusetu 6A o constructie cu functiune de cresa cu 
regim de inaltime Ds+P+1. 
 Constructia va avea in componenta ei urmatoarele: 14 module de clasa cu cate 1 
sala de joaca/ de dormit, vestiare si grupuri sanitare pentru copii in fiecare 2 module; Sali 
multifunctionale in care copiii de peste un an  vor lua masa pe fiecare nivel; spatii 
comune, cabinet medical, spatii personal, bucatarie, vestiar, adaposturi de protectie 
civila, depozitari. 
 
 Prin constructia propusa beneficiarul va asigura: 
- Înfiintarea căilor de acces în cadrul incintei, inclusiv utilităţi şi racordări; 
 
 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 
SECTOR 6, prin proiectul propus va realiza urmatoarele: 

o alee de circulatie pietonala si spatiile ce delimiteaza constructia vor fi bordate cu 
lampi cu baterii solare, 

o cale de acces si a unei platforme asfaltate de la limita nordica de proprietate pana 
la constructie  pentru a facilita accesul pietonal al angajatilor, a masinilor de 
pompieri in caz de incendiu,  a masinilor de marfa ( acesta se va face in afara 
orelor de program a copiilor) ,a clientilor si a furnizorilor de echipamente, materii 
prime si materiale,  

o racordarea constructiei la utilitatile publice (gaze, apa, canalizare, curent); 
o amenajarea de spatii verzi si de joaca pentru copii care vor fi asigurate cu garduri 

vii catre zonele  de circulatie auto, 
o locuri de parcare pentru angajati din care unul este pentru persoane cu dizabilitati 

care va fi semnalizat corespunzator, 
o rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati prevazuta cu balustrada cu 

inaltime de parapet de 1m, cu bordura de protectie si marcaje tactilo vizual,  
o deasemeni sunt prevazute afise / ecrane pentru adulti nevazatori / braille atat in 

exterior cat si la interiorul constructiei in zona de acces parinti, 
o pe parcursul executarii lucrarilor de constructie vor fi luate măsuri de colectare 

selectiva a deseurilor in vederea reciclarii componentelor pe categoriile selectate. 
 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice  
 Prin realizarea investitiei sunt preconizate urmatoarele obiective: 

 Realizarea a 124 de locuri pentru invatamant ante-prescolar si prescolar prin 
realizarea cresei 

 Crearea de noi locuri de munca in sistemul educational  
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3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni 
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii 

 In cazul in care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de 

prefezabilitate, se vor prezenta minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice dintre 

cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate. Nu s-a elaborat un studiu de 

prefezabilitate. 
 
Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta: 
3.1. Particularitati ale amplasamentului: 
 Cladirea, atat in varianta 1 cat si in varianta 2 beneficiaza de acelasi 
amplasament, pastradu-se caracteristicile pentru ambele scenarii propuse. 
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, 
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, 
drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase 
din documentatiile de urbanism, dupa caz); 

 Terenul pe care urmeaza a se realizeze investitia este situat pe teritoriul 
administrativ al primariei sectorului 6, strada Rusetu, nr. 6A si are o suprafata de 2020 
mp ,  CF 215634 

 In prezent terenul este liber de constructii. 

 terenul se afla in proprietatea Mun. Bucuresti aflat in 

administratia Directia generala de asistenta sociala si 

protectia copilului Sector 6;  

 conform HCG al municipiului Bucuresti nr. 542/31.10.2017 se 

schimba destinatia terenului din teren cu destinatia piata in 

teren pentru construirea unei cresa , conform actelor 

anexate. 

 
b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; 

 vecinatati:  
o N – Str. Rusetu 

o S – Locuinte colective 

o V – locuinte colective 

o E – Str. Rusetu 

 cai de acces public: strada Rusetu / bdul Constructorilor 
 

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau 
construite;  
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 Constructia se va amplasa in partea centrala a terenului, respecta retragerile 
impuse prin certificatul de urbanism si are ca vecinatati pe laturile nord si est  strada 
Rusetu.  
 
d) surse de poluare existente in zona; 
Nu sunt surse de poluare in zona 
 
e) date climatice si particularitati de relief; 
 Bucureştiul este situat în Câmpia Română, având o altitudine maximă de 96.3 m 
şi este străbătut de două râuri, Dâmboviţa şi Colentina. Cele două văi formate în jurul 
râurilor, împart oraşul în cateva zone, sub formă de platouri cu meandre şi terase. 
Prezenţa a două terase locale (2 - 4 m şi 8 -12 m) de-a lungul celor două văi oferă 
varietate peisajului din centrul oraşului. 
 În zona oraşului şi a împrejurimilor, defrişarea excesivă din ultimele două secole a 
Codrului Vlăsiei, a permis extinderea agriculturii pe bogatele soluri brune. În condiţiile 
bioclimatice actuale ale zonei dintre cele două râuri, solul a devenit argilos. Cea de-a 
doua categorie de sol este cel aluvionar, format prin erodarea humusului datorită acţiunii 
apei de suprafaţă. 
 Condiţii de clima şi încadrare în zonele din hărţile climaterice prevăzute de STAS 
6472/2-83 - temperatura de calcul pentru vară; SR 10907/1-97 - temperatura de calcul 
pentru iarna; - viteza de calcul a vânturilor: conform STAS 10101/20-90 - încărcările date 
de zăpada: conform STAS 10101/21-92 
 
f) existenta unor: 
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care 
pot fi identificate;  
 Nu au fost identificate retele edilitare care sa traverseze terenul, insa la limita 
nordica exista o retea Telekom la limita de proprietate. 
 
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe 
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul 
existentei unor zone protejate sau de protectie;  
 Nu au fost identificate monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe 
amplasament sau in zona imediat invecinata. 
 
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica 
si siguranta nationala;  
 Nu au fost identificate institutii  care fac parte din sistemul de aparare, ordine 
publica si siguranta nationala in zona imediat invecinata. 
 
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic 
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand: 
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(i) date privind zonarea seismica; 
Date seismice: -Zona seismică de calcul C (conform hărţii de zonare seismică din 
Normativul P100-92); 
Din punct de vedere seismic (conform S.R. 11100/1-93: "Zonare seismică 

MACROZONAREA TERITORIULUI ROMÂNIEI") amplasamentul viitoarei construcţii se 

încadrează în macrozona de intensitate seismică “81”. 

Potrivit normativului P 100-1/2013 se va lua în calcul pentru zona de hazard seismic ce 

corespunde unui interval mediu de recurenţă  a magnitudinii (IMR) de referinţă de 225 

ani a valorii acceleraţiei terenului pentru proiectare ag=0,30g şi condiţii locale de teren 

date de o valoare a perioadei de control (colţ) TC=1,6 sec. 

 (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala 
si nivelul maxim al apelor freatice; 
Conform STAS 6054/77: "Teren de fundare - ADÂNCIMI MAXIME DE ÎNGHEŢ - Zonarea 

teritoriului României", în zona cercetată adâncimea maximă de îngheţ este de              90 

cm. 

Pentru încărcările date de vânt (Normativ cu indicativul CR 1-1-4/2012 – “Evaluarea 

acţiunii vântrului asupra construcţiilor”), se va lua în calcul (pentru IMR=50 ani) o valoare 

a presiunii de dinamice a vântului  qb=0,5 kPa. 

Încărcările date de zăpadă (Cod de proiectare cu indicativul CR 1-1-3/2012 – “Evaluarea 

acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”), se va lua în calcul o valoare caracteristică a 

încărcării din zăpadă pe sol având 2% probabilitate de depăşire într-un an, respectiv 

intervalul mediu de recurenţă IMR=50 ani, de so,k=2,0 kN/m2. 

 Presiunea  conventionala se considera 150 kPa; 
 
(iii) date geologice generale; 

 . Din punct de vedere geomorfologic perimetrul cercetat se situează în 

LUNCA DÂMBOVITA, (vezi planşa 2). Conform normativului cu indicativul GP 019-

1998 („Ghid de redactare a hărţilor de risc la alunecare a versanţilor pentru 

asigurarea stabilităţii construcţiilor”) perimetrul cercetat prezintă un potenţial 

„SCĂZUT”, cu o probabilitate de producere „PRACTIC ZERO”. Relieful relativ şters, 

cu energie şi pante reduse, nu favorizează desfăşurarea unor procese geomorfologice 

semnificative. 
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Structura geologică are în alcătuire depozite de vârstă Holocen Superior (qh2) – 

depozite aluviale ale luncii (vezi planşa 1). 

 

Din punct de vedere hidrogeologic perimetrul cercetat este situat în cadrul marii unităţi 

structurale cunoscute sub denumirea de Depresiunea Valahă, depresiune în care se 

întâlnesc trei unităţi hidrostructurale distincte: acvifere de adâncime, de medie adâncime 

şi freatice. Acviferul freatic este localizat în zona luncii la adâncimi de 2÷5 m.  

 (iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu 
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive 
accesibile, dupa caz; 
Cercetarile geotehnice efectuate au constat din observatii directe si 1 foraj, care a 
investigat terenul pana la adancimea de 5,00 m de la TN amplasat conform planului de 
situatie, extras din Studiu Geotehnic Anexa: 
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Forajul geotehnic, precum şi rezultatele analizelor de laborator, au pus în evidenţă 

următoarea stratificaţie a terenului în adâncime (vezi fişa forajului F1) – adâncimi 

raportate la cota terenului în data de 14.12.2017: 

 



 

 11 

 

Nivelul apei subterane a fost întâlnit la adâncimea de 4,40 m, stabilizat la 4,00 

m şi poate prezenta variaţii de ±1,50 m. Nivelul freaticului din zonă este influentat de 

sistemul de drenaj al acumulării Lacul Morii (mal stâng) si a celui de la metro. 

Faţă de cele prezentate mai sus se atrage atenţia proiectantului general al lucrării 

asupra faptului că litologia pământurilor este stabilită pe baza sondajului geotehnic şi 

prezentată mai sus, care redă situaţia punctiform. Eventualele neconcordanţe ce pot 

apare în timpul execuţiei lucrărilor vor fi aduse la cunosţinţa proiectantului de specialitate 

pentru completarea studiului geotehnic la faza D.E.. Parametrii fizico-mecanici (de stare) 

ai pământurilor obţinuţi în urma încercărilor efectuate în laboratorul geotehnic şi pe teren 

sunt cei menţionaţi la data execuţiei acestora. Eventualele variaţii ale nivelului freatic, 

precum şi unele intervenţii asupra terenului natural (excavaţii, sarcini suplimentare, etc.) 

pot influenţa valorile parametrilor anterior menţionaţi.    

Raportul geotehnic cu recomandarile privind adâncimea şi sistemul de fundare: 

Având în vedere tipul litologic şi caracteristicile fizico-mecanice ale pământurilor 

ce se dezvoltă în amplasamentul prospectat, se poate avea în vedere fundarea 

construcţiei după cum urmează: 
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 subsolul (demisolul) imobilului poate fi fundat sub adâncimea de 2,00 m, 

pe stratul A – PERNĂ DE BALAST COMPACTATĂ, prin intermediul unor fundaţi 

“CONTINUE”; 

 grosimea pernei de balast va fi dictată de cea a umpluturilor care  se dezvoltă în 

permetru. De asemenea se va avea în vedere capacitatea portantă foarte scăzută a 

stratul 3 de argilă nisipoasă;   

 punerea în operă a pernei de balast se va face conform normelor si standardelor 

în vigoare. 

Dimensionarea lăţimii fundaţiilor continue se va face funcţie de încărcările din 

gruparea fundamentală aduse terenului de fundare, funcţie de capacitatea sa portantă, 

conform datelor de calcul prezentate în anexa 1. 

Adâncimile şi tipurile de fundaţii mai sus prezentate sunt date sub formă de 

recomandare. Alegerea lor se va face de către inginerul proiectant de rezistenţă după o 

analiză tehnico-economică riguroasă cu proiectantul general, beneficiar şi specialistul 

geotehnician. 

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu 
reglementarile tehnice in vigoare;  
 Nu este cazul. 
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a 
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.  

Din punct de vedere hidrogeologic conform hartii hidrogeologice a Romaniei, 

perimetrul cercetat este situat în cadrul marii unităţi structurale cunoscute sub denumirea 

de Depresiunea Valahă, depresiune în care se întâlnesc trei unităţi hidrostructurale 

distincte: acvifere de adâncime, de medie adâncime şi freatice. Acviferul freatic este 

localizat în zona luncii la adâncimi de 2÷5 m.  

 
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si 
tehnologic: 
 
3.2.1 Caracteristicile constructiei propuse 

Caracteristicile constructiei propuse sunt identice atat pentru varianta 1 cat si 
pentru varianta 2: 

 functiunea: cresa ; 
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 dimensiunile maxime la teren: 49,30 x 61,50 m; 

 regim de inaltime: Ds +P + 1E ; 

 H-MAX. = +10,00  m de la CTA (+1,20 de la CTN) 

 Cladirea e compusa din 2 corpuri articulate de o zona de circulatii; 

 Inaltimea din placa in placa este de 3,50m la fiecare nivel. 

 Inaltimea libera in zona placilor de beton este de 3,30m pe fiecare nivel. 

 Volumul constructiei supraterane este de 8200 mc ( volum subsol = 1700 mc) 

 Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA 

(curenta), conform HGR nr. 766/1997 si la CLASA “II” DE IMPORTANTA (cladiri 

civile curente), conform Codului de proiectare seismica P100/1-2006. 

 
Elemente de trasare  

Elementele de trasare sunt identice atat pentru scenariul 1 cat si pentru scenariul 
2. 
Retrageri: 

 3m fata de limita de Vest– spatii verzi locuinte colective; 

 5m fata de limita de Sud – spatii verzi locuinte colective; 

 5m fata de limita de N, E – str. Rusetu. 

 
 Cota Terenului Neamenajat  (C.T.N.) se afla la -1.20 m fata de cota +/-0.00m. 

 S teren = 2020 mp conform ridicare topo 

 Regim inaltime = Ds +P +1 E 

 H max = +9.40 m fata de CTN (– 1.20m ) 

 
3.2.1 DESCRIEREA FUNCTIONALA 

 Functiunea imobilului va fi de Cresa  cu regim de inaltime Ds+P+1E si este 
identica atat pentru varianta 1 cat si pentru varianta 2. 
 Din punct de vedere functional, incaperile din cadrul cresei care face obiectul 
prezentului proiect, sunt identice atat in varianta 1 cat si in varianta 2. 
 

 DEMISOL 

- La demisol se gasesc spatii tehnice ( Centrala termica) , depozitari, spalatorie, 

bucatarie, vestiare personal si personal bucatarie separate; 

- accesul personalului bucatariei si aprovizionarea se face prin scara metalica 

exterioara, fiecare treapta prevazuta cu benzi anti alunecare; 

- din zona de aprovizionare se face accesul spre vestiarul personalului bucatariei, 

acces in bucatarie prin zone de preparari legume – fructe, carne – peste, oficiu, 

deasemeni depozite de neperisabile si o camera frigorifica, 
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- Bucataria este ventilata si luminata atat natural cat si mecanic.  

- In oficiu este prevazut un montcharge pentru a facilita transportul preparatelor in 

oficiul de langa sala de mese de la parter si etaj.  

- Zona destinata spalatoriei este prevazuta cu spatiu distinct de spalatorie / 

uscatorie, o incapere de calcatorie / croitorie si depozite de rufe curate si rufe 

murdare. La nivelul parterului si al etajului sunt prevazute aceleasi incaperi de 

depozitare peste cele de la subsol. 

 

S01 ACCES BUCATARIE / APROVIZIONARE 24.5 
S02 BIROU APROVIZIONARE 17.2 
S03 OFICIU BUCATARIE 10.3 
S04 BUCATARIE CALDA / RECE 53 
S05 SPALATOR VASE 5.6 
S06 VASE CURATE 4.5 
S07 DEP. VESELA 4.5 
S08 DEP. LACTATE OUA 4.5 
S09 FRUCTE / LEGUME 5.6 
S10 PESTE / CARNE 5.6 
S11 DEPOZIT FRIGORIFIC 15.2 
S12 DEPOZITARE NEPERISABILE 15.5 
S13 VESTIAR BUCATARIE 20.6 
S14 LOC DE LUAT MASA ANGAJATI 28.4 
S15 CIRCULATII 30.8 

S15-1 DEPOZITARE 21.6 
S16 VESTIAR PERSONAL BARBATI 18.1 

S16-1 GR. SANITAR 3.1 
S16-2 DUSURI 5.1 
S17 VESTIAR PERSONAL FEMEI 18.2 

S17-1 GR. SANITAR 3.1 
S17-2 DUSURI 5 
S18 DEPOZIT MATERIALE DE CURATENIE 6.1 
S19 ATELIER REPARATII 9.7 
S20 CASA SCARII 1 6.5 
S21 STATIE DE POMPE 15.7 
S22 CENTRALA TERMICA 11.3 
S23 TABLOU ELECTRIC 7.1 

S23-1 GENERATOR ELECTRIC 10.8 
S24 SAS SPALATORIE 6.6 
S25 DEPOZIT RUFE MURDARE 9 
S26 SPALATORIE/ USCATORIE 16.8 
S27 CALCATORIE / CROITORIE 16.8 
S28 DEPOZIT RUFE CURATE 5.9 
S29 DEPOZITARE MOBILIER 14.8 

      
  SUPRAFATA UTILA  DEMISOL 457.1 
  SUPRAFATA CONSTRUITA DEMISOL 535.0 
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 PARTER 

La parter s-au prevazut urmatoarele: 

 hol de primire, sali de joaca si dormit, grupuri sanitare pentru copii si personal, 

cabinet medical si izolator in zona de acces, filtru sanitar si spatiia asteptare 

parinti, grupuri sanitare public, receptie/ secretara; 

 deasemeni este prevazut un acces separat pentru grupele de la etaj; 

 O sala multifunctionala cu o capacitate de 2 grupe dotata pantru a lua masa – 

mancarea preparata  se aduce din zona de bucatarie din subsol cu un lift dedicat 

acestui lucru. 

 Accesul personalului educational si de ingrijire se face separat si sunt directionati 

spre vestiarele din subsol pentru a imbraca tinuta de interior. 

 Grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati marcat adegvat cu pictograma, benzi 

antialunecare si cu cosuri de gunoi menajer fara actionare cu pedala . 

 

P01 WINDFANG ACCES COPII 10.2 
P02 FILTRU SANITAR / CAMERA DE PRIMIRE 43.8 

P02-1 GRUP SANITAR/ DUS 3.9 
P03 RECEPTIE / SECRETARIAT 24.3 

P03-1 CAMERA ECS 1.9 
P04 HOL ACCES COPII ETAJ 23.8 
P05 CABINET MEDICAL 14.6 

P05-1 GRUP SANITAR 2.6 
P06 IZOLATOR 15.7 

P06-1 GR.S. IZOLATOR 2.6 
P07 CIRCULATII 90 

P07-1 GR.S.DIZABILITATI 5.5 
P08 SALA DE JOACA  1 - GRUPA MICA, 7 COPII 21.4 

P08-1 SALA ODIHNA 1 19.9 
P08-2 GR.S. COPII 8.5 
P08-3 CAMERA BIBEROANE 4.7 
P09 HOL ACCES PERSONAL 10.4 
P10 CASA SCARII 1 22.3 
P11 HOL GRUPE 1-3  33.1 
P12 SALA DE JOACA  2 - 9 COPII 22.3 

P12-1 SALA ODIHNA 2 24.5 
P13 GR.S. COPII 13.1 
P14 SALA DE JOACA  3 - 9 COPII 23.4 

P14-1 SALA ODIHNA 2 25.3 
P15 DEPOZITARE MURDARE 4.5 
P16 VIDOAR 4.2 
P17 DEPOZITARE CURATE 3.8 
P18 OFICIU BIBEROANE 3.4 
P19 SALA POLIFUNCTIONALA 37.2 
P20 OFICIU 9.8 
P21 HOL GRUPE 4-7 40 
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P22 FILTRU GRUPE 4-5 13.2 
P22-1 GR.S. COPII 13.5 
P23 SALA DE JOACA  4 24.3 

P23-1 SALA ODIHNA 4 25.2 
P24 SALA DE JOACA  5 23.7 

P24-1 SALA ODIHNA 5 25.4 
P25 CASA SCARII 2 21 
P26 VIDOAR 3.7 
P27 DEPOZITARE 3.7 
P28 GR.S. PUBLIC 8.7 
P29 GR.S. PERSONAL 9 
P30 FILTRU GRUPE 6-7 13.2 

P30-1 GR.S. COPII 13.5 
P31 SALA DE JOACA  6 24.3 

P31-1 SALA ODIHNA 6 24.5 
P32 SALA DE JOACA  7 23.7 

P32-1 SALA ODIHNA 7 25.4 
P33 SCARA 3 - EVACUARE 18.1 
P34 SCARA 4 - EVACUARE 18.1 

      
  SUPRAFATA UTILA  PARTER 902.9 
  SUPRAFATA CONSTRUITA PARTER 994.0 

 

 ETAJ 1  

La etajul  1 s-au prevazut urmatoarele: 

 filtru sanitar si spatii de asteptare parinti, grupuri sanitare public, receptie/ 

secretara; 

  cabinet medical si izolator in zona de acces;  

 o sala de luat masa  cu o capacitate de doua grupe, deasemeni un oficiu unde 

mancarea se aduce din demisol  cu un lift dedicat acestui lucru. 

 7 grupe cu hol de primire, sali de joaca si dormit, si grupuri sanitare pentru copii si 

personal ;  

E01 RECEPTIE / SECRETARIAT 22.1 
E02 BIROU ADMINISTRATIV 17.5 
E03 FILTRU SANITAR 44.8 

E03-1 GRUP SANITAR 4.1 
E04 CIRCULATII 114.1 
E05 CABINET MEDICAL 14.6 

E05-1 GRUP SANITAR 2.6 
E06 IZOLATOR 15.7 

E06-1 GRUP SANITAR 2.6 
E07 SPATIU PERSONAL 6.6 
E08 SALA DE JOACA  9 - 9 COPII 26 

E08-1 SALA ODIHNA 8 19.6 
E08-2 GR.S. COPII 8.5 
E09 CASA SCARII 1 23.1 
E10 HOL GRUPE 9-11 37.2 
E11 SALA DE JOACA  10 - 9 COPII 22.3 
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E11-1 SALA ODIHNA 10 24.5 
E12 GR.S. COPII 13.1 
E13 SALA DE JOACA  11 - 9 COPII 23.4 

E13-1 SALA ODIHNA 11 25.3 
E14 DEPOZITARE MURDARE 4.5 
E15 VIDOAR 4.2 
E16 DEPOZITARE CURATE 3.8 
E17 SPATIU DEPOZITARE 10.8 
E18 SALA POLIFUNCTIONALA 37.2 
E19 OFICIU 9.8 
E20 HOL GRUPE 12 - 15 40 
E21 FILTRU GRUPE 12-13 13.2 

E21-1 GR.S. COPII 13.5 
E22 SALA DE JOACA  12 24.3 

E22-1 SALA ODIHNA 12 25.2 
E23 SALA DE JOACA  13 23.7 

E23-1 SALA ODIHNA 13 25.4 
E24 CASA SCARII 2 24.9 
E25 VIDOAR 3.7 
E26 DEPOZITARE 3.7 
E27 GR.S. PERSONAL 9 
E28 FILTRU GRUPE 14-15 13.2 

E28-1 GR.S. COPII 13.5 
E29 SALA DE JOACA  14 24.3 

E29-1 SALA ODIHNA 14 24.5 
E30 SALA DE JOACA  15 23.7 

E30-1 SALA ODIHNA 15 25.4 
E31 SCARA 3 - EVACUARE 18.1 
E32 SCARA 4 - EVACUARE 18.1 

      
  SUPRAFATA UTILA ETAJ 1 905.4 
  SUPRAFATA CONSTRUITA ETAJ 1 1030.0 
   
  TOTAL SUPRAFATA UTILA 2265.4 
  TOTAL SUPRAFATA DESFASURATA 2559.0 

 

 Cresa va avea o capacitate de 124 de copii, la parter 6 grupe de 9 copii si 1 grupa de 

7 copii iar la etaj vor 7 grupe de 9 copii.  

Circulatia pe verticala se face pe cele doua scari interioare dispuse astfel incat sa se 

respecte distantele de evacuare, fiecare treapta prevazuta cu benzi anti alunecare. 

In zona spatiu de asteptare parinti, acces la birou secretariat si director, respectiv grupul 

sanitar pentru persoane cu dizabilitati, hol vor fi montate marcaje tactilo-vizuale.  

Constructia este prevazuta cu doua scari metalice de evacuare in caz de urgenta, 

treptele scarilor au benzi anti-alunecare pe fiecare treapta. 

 Aleile de acces au strat de uzura din pietris, trotuarul de garda din pavele si alei 

speciale in zonele destinate copiilor finisate. Dimensionarea si calitatea suprafetelor 
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aleelor conform NP-051. Sunt prevazute marcaje tactilo-vizuale pana la acces in cladire, 

inclusiv in cladire in zonele necesare. 

Rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati sau pentru carucioare va fi din 

beton cu striatii anti alunecare cat si marcaje tactile care permit dirijarea bastonului in 

directia care trebuie urmata (pentru persoanele nevazatoare). Deasemeni rampa va fi 

prevazuta cu bordura de protectie si  balustrade cu inaltime de 1m / 60 cm pe ambele 

parti. 

Deasemeni sunt prevazute afise / ecrane pentru adulti nevazatori / braille atat in 

exterior cat si la interiorul constructiei in zona de acces parinti. 

 Prin proiect se vor respecta si conditiile impuse de legislatia si normativele tehnice 
specifice programului de invatamant, in special normativul NP022 - 97  PRIVIND 
PROIECTAREA, CRESELOR SI CRESELOR SPECIALE.  
 

 Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare 

Varianta 1: 
- Inchiderile exterioare: 
 Pereti portanti realizati din zidarie tip BCA, grosime 300 mm izolati cu termosistem 
din vata bazaltica de 10 cm. 

 Ferestre si usi cu tamplarie de AL si geam termoizolant. Ferestrele au parapet 
de 60 de cm cu protectie la hp=90 cm. Deasemeni ferestrele sunt prevazute cu 
ochiuri fixe cu geam securizat / salblat la partea inferioara si ochiuri 
deschizibile la partea superioara cu sistem oscilo-batant (sistemul de 
deschidere se va pune la partea superioara a tamplariei). 

- Inchiderile interioare  

 Pereti neportanti din  gips carton de 20 cm intre salile de clasa si pe zona de 
circulatii si grosimi de 12.5 cm la grupuri sanitare. 

 
Varianta 2: 

- Inchiderile exterioare: 
 Pereti portanti realizati din zidarie tip POROTERM, grosime 250 mm.  

 Ferestre si usi cu tamplarie de AL si geam termoizolant. Ferestrele au parapet 
de 60 de cm cu protectie la hp=90 cm. Deasemeni ferestrele sunt prevazute cu 
ochiuri fixe la partea inferioara si ochiuri deschizibile la partea superioara cu 
sistem oscilo-batant. 

- Inchiderile interioare  

 Pereti neportanti realizati din  zidarie tip Porotherm de 25 cm intre salile de 
clasa si pe zona de circulatii si din gips carton, grosimi de 125 si respectiv 150 
mm. 
 



 

 19 

 Finisajele interioare 

Varianta 1: 
 Pardoselile vor fi din gresie  si covor tip PVC , dupa caz. 

 Tavanele si peretii vor fi vopsiti cu vopsea lavabila alba. 

 Peretii in bai, dusuri vor fi placati cu faianta. 

 Usile vor fi pline metalice.  
 

Varianta 2: 
 Pardoselile vor fi din piatra naturala  si covor tip PVC , dupa caz. 

 Tavanele si peretii vor fi vopsiti cu vopsea lavabila alba. 

 Peretii in bai, dusuri vor fi placati cu piatra naturala. 

 Usile vor fi pline metalice.  
 

 Finisajele exterioare 

Varianta 1: 
Finisajele exterioare vor fi realizate din tencuiala decoarativa in doua culori pentru a 
sublinia cele doua volume de clase distincte ale constructiei. 
Tamplarie AL si geam termoizolant cu rupere de punte termica, ferestrele vor fi 
incadrate cu casete metalice colorate. 
Invelitoare de tip terasa.  
Aleile de acces au strat de uzura din pietris, trotuarul de garda din pavele si alei 
speciale in zonele destinate copiilor finisate cu tartan. 
 
Varianta 2: 
Finisajele exterioare vor fi de doua tipuri: fatada ventilate placata cu bond in diverse 
culori si  termosistem finisat cu tencuiala decoarativa in anumite zone. 
Tamplarie AL si geam termoizolant cu rupere de punte termica, ferestrele vor fi 
incadrate cu casete de bond. 
Invelitoare de tip terasa.  
Aleile de acces au strat de uzura din pietris, trotuarul de garda din pavele si alei 
speciale in zonele destinate copiilor finisate cu tartan. 

 
 Acoperisul si invelitoarea 

Varianta 1: 
 Cladirea va avea o invelitoare de tip terasa.   

 Solutiile de alcatuire: izolarea placii peste ultimul nivel se va cu sistem termo-
hidroizolant si protejat cu o suprafata de trafic in zona de a amplasare a diverselor 
instalatii de ventilatii / conditionare.  
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 Termo-hidroizolatii: - termoizolatie polistiren expandat sub placa de la cota 0.00 cu 
hidroizolatii orizontale si verticale pana la cota 0.00, deasemeni se va proteja 
placa peste ultimul nivel. 

 Colectarea si scurgerea apelor pluviale: vor fi duse prin pante  la sifoanele de 
scurgere in ghene de colectare interioare. 

 
Varianta 2: 

 Cladirea va avea o invelitoare de tip terasa.   

 Solutiile de alcatuire: izolarea placii peste ultimul nivel se va cu sistem termo-
hidroizolant si protejat cu o suprafata de trafic in zona de a amplasare a diverselor 
instalatii de ventilatii / conditionare. Finisajul acoperisului se va realiza printr-un 
sistem de acoperis verde. 

 Termo-hidroizolatii: - termoizolatie polistiren expandat sub placa de la cota 0.00 cu 
hidroizolatii orizontale si verticale pana la cota 0.00, deasemeni se va proteja 
placa peste ultimul nivel. 
Colectarea si scurgerea apelor pluviale: vor fi duse prin pante  la sifoanele de 
scurgere in ghene de colectare interioare. 

 

 Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii 
acesteia 

 Varianta 1: 
 S-a optat pentru o structura modulara pentru a evita prezenta stalpilor in salile de 
clasa, astfel : 

Construcţia propusa are o forma dreptunghiulara in plan, cu evazari si retrageri si 
dimensiuni in plan, la nivelul parterului de 50.35m x 29.90m ( fara termoizolatii ). Cladirea 
are regimul de inaltime Ds+P+1E.  

Fundatiile sunt de tip radier de 40cm grosime si 10cm grosime stratul de beton 
simplu, de egalizare. Clasa de beton pentru radier este C20/25. Betonul simplu, de 
egalizare, are clasa C8/10. 

Demisolul partial formeaza o cutie rigida alcatuita din pereti din beton armat de 
20cm,  respectiv 30cm grosime si stalpi cu sectiunea 30x30cm,30x60cm,30x75cm si 
30x90cm. Elementele verticale sunt unite prin grinzi de beton armat cu sectiunea 
30x55cm si un planseu de 15cm grosime peste demisol. 

Suprastructura este tot mixta, alcatuita din pereti de beton armat de 30cm si stalpi 
cu sectiunea 30x30cm,30x60cm,30x75cm si 30x90cm. Grinzile au tot sectiunea de 
30x55cm iar planseele sunt de 13cm grosime. 

Acoperisul este de tip terasa necirculabila din plansee de beton armat. 
Elementele de beton : pereti, stalpi, grinzi, centuri si  buiandrugi vor fi realizati din 

beton, clasa C25/30. 
Conform Studiului Geotehnic, fundarea se realizeaza pe o perna de balast 

compactat cu o grosime de 1.00m, compactat in straturi succesive de 20cm grosime, 
pentru care s-a considerat pconv=220kPa( 2.20daN/cm2 ). 
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Inainte de turnarea betonului in fundatii, se va face receptia terenului de fundare ( 
si a pernei de pamant ) de catre specialistul geotehnician, cu incheierea procesului 
verbal de receptie. 

 
 Varianta 2: 
 S-a optat pentru o structura modulara pentru a evita prezenta stalpilor in salile de 
clasa, astfel : 

 Construcţia propusa are o forma dreptunghiulara in plan, cu evazari si retrageri si 
dimensiuni in plan, la nivelul parterului de 50.35m x 29.90m ( fara termoizolatii ). 
Cladirea are regimul de inaltime Ds+P+1E.  

 Fundatiile sunt de tip piloti forati. 
Demisolul partial formeaza o cutie rigida alcatuita din pereti din beton armat de 
20cm,  respectiv 30cm grosime si stalpi cu sectiunea 30x30cm,30x60cm,30x75cm 
si 30x90cm. Elementele verticale sunt unite prin grinzi de beton armat cu 
sectiunea 30x55cm si un planseu de 15cm grosime peste demisol. 

 Suprastructura este tot mixta, alcatuita din pereti de beton armat de 30cm si stalpi cu 
sectiunea 30x30cm,30x60cm,30x75cm si 30x90cm. Grinzile au tot sectiunea de 
30x55cm iar planseele sunt de 13cm grosime. 

 Acoperisul este de tip terasa necirculabila din plansee de beton armat. 

 Elementele de beton : pereti, stalpi, grinzi, centuri si  buiandrugi vor fi realizati din 
beton, clasa C25/30. 

 Conform Studiului Geotehnic, fundarea se realizeaza pe o perna de balast compactat 
cu o grosime de 1.00m, compactat in straturi succesive de 20cm grosime, pentru care 
s-a considerat pconv=220kPa( 2.20daN/cm2 ). 

 Inainte de turnarea betonului in fundatii, se va face receptia terenului de fundare ( si a 
pernei de pamant ) de catre specialistul geotehnician, cu incheierea procesului verbal 
de receptie. 

 
Din punct vedere al securitatii la incendiu, atat varianta 1 cat si varianta 2 

beneficiaza de aceleasi caracteristici: 
Densitatea sarcinii termice este inferioara valorii de 420 MJ/m2, iar functiunea  cladirii 
determina incadrarea ei in categoria cladirilor cu risc mic  de incendiu, conform art 
3.1.  si  4.2.18 - 4.2.27 din Normativul de siguranta la foc a constructiilor P.118-99. 
Cladirea va avea gradul II de rezistenta la foc. Stalpii, peretii portanti si neportanti, 
interiori si exteriori, grinzile si planseele sunt incombustibile clasa C0. Se vor respecta 
prevederile Normelor Generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin 
Ordinul M.I.nr.775/22.07.1998 si prevederile Normativului P118-1999. Astfel, 
elementele de constructie vor avea cel putin urmatoarele clase de combustibilitate si 
rezistente la foc: 
Elementul de constructie           Clasa de combustibilitate        Rezistenta la foc 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stalpi, pereti portanti     C0(CA1) ≥2h      
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Pereti  interiori neportanti    C1(CA1) ≥ 1,5h 
Pereti exteriori neportanti    C0(CA1) ≥ 30’ 
Grinzi, plansee     C0(CA1) ≥1h      
 
Imobilul cu  gradul II de rezistenta la foc, nefiind prevazuta cu instalatie automata de 
semnalizare a incendiilor, indeplineste conditiile  stabilite in P 118/2-2013. 
 
Prin proiect au fost prevazute 4 cai de evacuare pentru persoane., din care 2 scari 
exterioare metalice, usile care dau spre aceste scari sunt usi Ei15-C. 
Scarile vor fi inchise cu pereti rezistenti la foc 150 min si cu usi pline cu 
autoinchidere. 

 
Cladirea va fi echipata cu urmatoarele tipuri de instalatii de stingere a incendiilor: 
o instalatie cu hidranti de incendiu interiori; 
o instalatie cu hidranti de incendiu exteriori. 

Cladirea se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu 
instalatie de hidranti de incendiu interiori conform prevederilor din normativul P118/2-
2013 art. 4.1. 

Instalatie cu hidranti de incendiu interiori va indeplini urmatoarele cerinte: 
o debitul specific minim al unui jet: qih=2,1 l/s; 
o numarul de jeturi in functiune simultana: 2 jeturi; 
o debitul de calcul al instalatiei: Qii = 2 × 2,1 l/s = 4,2 l/s; 
o timp teoretic de functionare: 10 minute. 

Hidrantii interiori vor fi amplasati in nise in holurile de circulatie, in locuri vizibile si 
usor accesibile in caz de incendiu. 
Cladirea este prevazuta cu urmatoarele categorii de iluminat de siguranta: 

o Iluminat de evacuare; 
o Iluminat pentru interventie; 
o Iluminat pentru continuarea lucrului. 

Toate dispozitivele legate de protectia la foc, importate sau noi, trebuie sa aiba 
agrement MLPTL  si avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. 
 
 Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse 

mobilier 1 grupa / 13 clase identice / 9 copii  buc 
Masa patrata din material plastic 2.00 

Scaun copil 9.00 

Masa personal 1.00 

Scaun personal 2.00 

Cuier 1470x250x600mm  1.00 

Comoda cu masa pentru infasat 2.00 

Masa pentru infasat bebelusi cu cadita inclusa 1.00 

Canapea pentru copii 1.00 
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Covor pentru camera de joaca 1.00 

Raft pentru jucarii 1.00 

Patuturi din lemn cu saltea 124x66x85.5 cm 9.00 

Jaluzele verticale 2.00 
 

mobilier 1 grupa / 7 copii     buc 
Masa patrata din material plastic 2.00 

Scaun copil 9.00 

Masa personal 1.00 

Scaun personal 2.00 

Cuier 1470x250x600mm  1.00 

Comoda cu masa pentru infasat 2.00 

Masa pentru infasat bebelusi cu cadita inclusa 1.00 

Canapea pentru copii 1.00 

Covor pentru camera de joaca 1.00 

Raft pentru jucarii 1.00 

Patuturi din lemn cu saltea 124x66x85.5 cm 9.00 

Jaluzele verticale 2.00 
 

- cabinet medical/ isolator/ receptie 
Dulap  2.00 

Bancuta START prescolari 2.00 

Scaun vizitatori 6.00 

Birou 1.00 

Scaun birou 1.00 

Canapea consultatii cabinet medical 1.00 

Pat copil + saltea ( izolator)  1.00 

Birou receptie 1.00 

Scaun birou 1.00 

Jaluzele verticale 2.00 
 

- la filtru sanitar parter :     buc 
Dulap vestiar  5.00 

Bancuta START prescolari 5.00 

Cuier 1470x250x600mm  3.00 

Masa personal 1.00 

Scaun personal 2.00 

Masa pentru infasat bebelusi  2.00 
 

- la filtru sanitar etaj :     buc 
Dulap vestiar  5.00 
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Bancuta START prescolari 5.00 

Cuier 1470x250x600mm  3.00 

Masa personal 1.00 

Scaun personal 2.00 
 

- birou conducere / administrativ ( identic)  
Dulap 1.00 

Bancuta START prescolari 1.00 

Scaun vizitatori 2.00 

Birou 1.00 

Scaun birou 1.00 

Jaluzele verticale 1.00 
 

- sala de masa ( multifunctionala) 
Masa rotunda 5.00 

Scaun copil 18.00 

Cuier 1470x250x600mm  2.00 

Mobilier oficiu 1.00 

Scaun cu tavita pentru masa 10.00 

Jaluzele verticale 2.00 
 

- vestiar personal demisol femei / barbate (identic) 
Dulap vestiar 6 casete - 800x400x1900 2 
banca 1 
Cuier 1470x250x600mm  1 

 

- vestiar personal bucatarie 
Dulap vestiar 6 casete - 800x400x1900 1 
banca 1 
Cuier 1470x250x600mm  1 

 
 
  Instalatii aferente constructie 

 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA: 
  Varianta 1: 

 Soluţia propusă: 
 

Prin prezentul proiect, se proiecteaza instalaţiile electrice ale obiectivului, în 
conformitate cu normele de proiectare în vigoare. Proiectul va contine:  

 iluminat artificial si prize normale pentru fiecare incapere din interiorul 
cladirii amplasat conform normelor in vigoare NP 061/2002, I7/2011, NP 
015/1097  



 

 25 

 iluminat de securitate (evacuare, continuarea lucrului, panica, circulatie, de 
interventie) amplasat conform normelor in vigoare NP 061/2002, I7/2011 si 
SR EN 1838 

 instalatie de detectie si semnalizare la incendiu conform Normativului 
P118/3-2015. 

 Instalatie de voce date si sonorizare 
 instalatie CCTV pentru preluarea de imagini din anumite puncte importante 

ale obiectivului 
 priza de pamant artificiala comuna atat pentru cladire cat si pentru 

paratrasnet, valoarea ei fiind sub 1 Ohm 
 instalatie de captare a supratensiunilor atmosferice 

 
 Caracteristici generale electrice: 

 
 putere instalată: Pi = 130 kW 
 putere maximă absorbită: Pa =91 kW 
 tensiunea de utilizare Un = 400 V.c.a. /230 V.c.a. 
 frecvenţa reţelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz 
 factor de putere cos φ = 0,92 (neutral) 
 caracterisica sistemului electric în punctul de delimitare cu furnizorul va fi 

TN-S. 
 

Receptorii electrici din instalaţia electrică ai consumatorului nu vor produce perturbaţii 
în reţeaua furnizorului. 

Tipuri de instalaţii funcţionale:  
 alimentarea cu energie electrică. 

 sistemul electric de iluminat artificial normal şi prize. 
 - iluminat de siguranţă:  - iluminat pentru continuarea lucrului; 

 - iluminat pentru evacuare; 
 - iluminat de securitate pentru interventie; 
 - iluminat de securitate impotriva panicii; 
 - iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori; 

 - instalaţii electrice pentru alimentarea receptorilor de putere, desfumare, pompe 
incendiu. 

1. instalaţii de legare la pământ de protecţie împotriva electrocutarilor (şocului 
electric). 

2. instalaţii de legare la pământ de exploatare, destinate legării la pământ a unor 
elemente făcând parte din circuitele curenţilor normali de lucru (punctul neutru al sursei de 
alimentare). 

3. sistemul de protecţie la suprasolicitări termice determinate de curenţi de 
suprasarcină şi scurtcircuit; 

4. instalatii de legare la pamant de protectie impotriva supratensiunilor 
(atmosferice transmise prin retea si de comutatie); 

5. instalaţia de legare la pamant a instalatiei de paratrasnet. 
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Timpii de punere în funcţiune a sistemelor de iluminat de sigurantă la 
întreruperea iluminatului normal sunt: 

- iluminat pentru continuarea lucrului: în 0,5 s – 5 s; 
- iluminat de securitate pentru interventie: în 0,5 s – 5 s; 
- iluminat de evacuare: în 5 s; 
- iluminat de securitate impotriva panicii: în 5 s. 
- iluminat pentru marcarea hidranţilor: în 5 s.  
 

 Alimentarea cu energie electrica: 
 

 Alimentarea cu energie electrică din SEN 
 

Alimentarea cu energie electrica se va face dintr-un BMPT (bloc de masura si 
protectie trifazat) dimensionat prin proiect de la reteaua furnizorului de energie electrica. La 
acest BMPT se va conecta tabloul electric general TEG al obiectivului. 

Din tabloul electric general se vor alimenta urmatorii receptori: 
6. iluminat normal si de siguranta 
7. prize normale 
8. alimentarea sistemului de HVAC 
9. alimentare centrala termica 
10. alimentarea receptorilor de putere 
11. tablou parter 
12. tablou etaj 
13. tablou pompe incendiu 

Elementele aferente tabloului electric se vor monta într-un tablou ce va corespunde în 
totalitate normelor SR EN 60439-1:2001. Echiparea acestuia se va face conform schemei 
multifilare. 

Durata max. a întreruperii cu energie electrică, de la sistemul de alimentare extern va 
fi conform caracteristicilor consumatorului şi a soluţiei de alimentare obţinute prin avizul de 
racordare. 

Receptorii electrici din instalaţia electrica a consumatorului nu produc influenţe 
negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului. 

Schema de distributie a energiei electrice este de tip TN-S, separarea conductorului 
de protectie de neutru realizandu-se in BMPT. 

Tabloul electric va fi metalic, cu grad de protectie minim IP 44, cu usa plina si cheie, 
echipat conform schemei multifilare. 

Pentru conectarea tabloului general la reteaua furnizorului de energie electrica se vor 
utiliza cabluri armate din aluminiu cu intarziere la propagarea flacarii de tip ACYAbY-F, 
montat la minim 0.9 fata de cota radierului. 

Cablurile se pozează în şanţuri între două straturi de nisip de 10 cm fiecare, peste 
care se pun benzi avertizoare şi pământ rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat toate 
corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor). Stratul de deasupra benzii 
avertizoare va fi bine compactat.  

Distanţele de siguranţă ale cablurilor de energie electrică pozate în pământ faţă de 
diverse reţele, construcţii sau obiecte nu vor fi, de regulă, mai mici decât cele indicate în 
tabelul 5, din NTE 007/08/00.    
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Toate cablurile electrice utilizate vor fi cu degajari reduse de halogenuri si cu intarziere 
la propagarea flacarii tip N2XH pentru receptorii normali, cat si pentru cei de securitate. 

Sursa de rezervă pentru serviciile de securitate, o va constitui un grup electrogen cu 
pornire automată, (dimensionat prin proiect), acţionat de un motor termic diesel cu 
autonomie de 8 ore. 

Din grupul electrogen al obiectivului, se va alimenta printr-o coloana rezistenta la foc, 
de tip NHXH E90 cu sectiunea de 5x4mmp, tabloul de pompe incendiu al obiectivului.  

 
 Instalatii electrice de iluminat: 

 
Nivelele de iluminare s-au adoptat în funcţie de natura activităţii ce se desfăşoară în 

fiecare incintă, recomandate în NP 061/2002.  
Instalatia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi 

fluorescente, conform temei de proiectare si dupa mediul ambiant al incaperii in care se 
instaleaza.  

Corpurile de iluminat vor fi alimentate monofazat, intre una din faze si neutru. 
Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea 
prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incat sa insumeze o putere instalata 
totala de maxim 1,5 kW pentru circuitele monofazate si 3 kW pentru circuitele trifazate.  

Comenzile iluminatului se realizeaza general-localizat prin intermediul 
intrerupatoarelor, pentru grupurile sanitare si pentru holurile de circulatie si la accesele din 
exterior prin intermediul senzorilor de miscare temporizati. 

Circuitele electrice care alimenteaza corpurile de iluminat se vor executa cu conductori 
de Cu, tip N2XH de 1,5mmp, montate in tuburi de protectie PVC avand codul de fabricaţie 
33211230X313, conform anexei 5.7,  subcap. 3, din I7/2011. 

Aparatele terminale de conectare (intrerupatoare, comutatoare) se vor monta la 
inaltimea de 1,0 m de la nivelul pardoselii finite cu execeptia celor notate altfel. Pe 
orizontala se va pastra un spatiu de 0.3 m de la marginea tocului usilor la marginea 
aparatului. 

Toate circuitele de iluminat vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu 
intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip 
diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare, 
multifilare si specificatiilor de aparataj. 

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor 
pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta 
minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta 
deasupra celor de incalzire. 

 
 Instalatii electrice de prize: 

 
In cladire au fost prevazute spre a fi montate prize normale simple si duble, toate vor fi 

cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16A.  
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Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat. 
Inaltimea de montaj a prizelor pentru spatiile comune si spatiile pentru copii la inaltimea de 
2m, iar cele din birouri la inaltimea de 0.3m.  

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu 
intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip 
diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare, 
multifilare si specificatiilor de aparataj. 

Circuitele de prize se vor realiza in cablu cu conductoare de cupru, de tip N2XH cu 
sectiunea de 2,5 mmp (pentru conductoarele active: faza si neutru, cat si pentru conductorul 
de protectie), protejate impotriva deteriorarii mecanice, unde este cazul, in tuburi de 
protectie din PVC avand codul de fabricaţie 33211230X313, conform anexei 5.7,  subcap. 
3, din I7/2011.. Distributia principala a circuitelor se va realiza pe pat de cabluri. 

Prizele speciale (de tip fise industriale) de puteri mari (16A) montate in spatiile tehnice 
(centrala termica, statie pompe) vor fi prevazute pe circuite separate astfel incat sa se 
realizeze o independenta in functionare. 

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de 
importanta a acestora.  

In zonele tehnice s-au prevazut prize cu grad de protectie sporit tip IP54, cu capac de 
protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.  

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor 
pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta 
minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra 
celor de incalzire. 
 
 

 Instalatii electrice de iluminat de securitate: 
 

Conform normativ I7 / 2011, subcap. 7.23.2, precum si SR EN 1838 si SR 12294 
iluminatul de siguranţă este de mai multe feluri: 

 iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului; 
 iluminat pentru interventii in zonele de risc; 
 iluminat de securitate  pentru evacuare; 
 iluminat de securitate impotriva panicii; 
 iluminat pentru marcarea hidrantilor 

 
Toate corpurile de iluminat folosite pentru iluminatul de securitate/siguranţă vor fi 

alimentate din circuitele normale de iluminat. 
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie realizate din 

materiale clasa B de reactie la foc, potrivit reglementarilor specifice, conform articolului 
7.23.3.3, din Normativul I7/2011. 

 
a) iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului se asigură în următoarele 

încăperi: in camera pompelor de incendiu si in camera tabloului general. 
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Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform NP I 7, subcap 
7.23.5.1, va folosi corpuri de iluminat cu sursa led, alimentate din circuitele normale de 
iluminat, fiind folosit la nevoie, iar la indisponibilitatea sursei de baza se va trece, automat, 
pe sursa de rezerva. 

Conform NP I 7, tabelul 7.23.1 timpul de functionare este pana la terminarea activitatii 
cu risc, dar nu mai putin de 3h. 

 
b) iluminatul de siguranţă pentru interventie se asigură în următoarele încăperi: 

încăperea centralei termice, camera tabloului general si camera pompelor de incendiu. 
Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform NP I 7, subcap 

7.23.6.1, va folosi corpuri de iluminat cu sursa led, alimentate din circuitele normale de 
iluminat, fiind folosit la nevoie, iar la indisponibilitatea sursei de baza se va trece, automat, 
pe sursa de rezerva. Conform NP I 7, tabelul 7.23.1 timpul de functionare este de cel putin 
1h. 

 
c) iluminatul de evacuare acest sistem de iluminat de securitate conform normativului 

I7/2011, articolul 7.23.7.1 si 7.23.7.2 se va prevede pe culoarele de circulaţie, casele 
scarilor, la orice schimbare de directie, la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz 
de urgenta, in exterior si langa fiecare iesire din cladire, fiind alimentat prin circuite separate 
fata de iluminatul normal. 

Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform NP I 7, subcap 
7.23.7.1, va folosi corpuri de iluminat cu sursa led, alimentate din circuitele normale de 
iluminat, fiind folosit permanent, iar la indisponibilitatea sursei de baza se va trece, automat, 
pe sursa de rezerva. Conform NP I 7, tabelul 7.23.1 timpul de functionare este de cel putin 
2h. 

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa respecte recomandarile din SR EN 
60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie), stabilite prin HG nr. 971/2006, 
SR ISO 3864-1 (simboluri grafice). 

 
d) iluminatul impotriva panicii se asigura in toate spatiile mai mari de 60mp. 
 Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform NP I 7, 

subcap 7.23.9.1, va folosi corpuri de iluminat cu sursa led, se va alimenta din circuitele 
normale de iluminat, fiind folosit la nevoie, iar la indisponibilitatea sursei de baza se va 
trece, automat, pe sursa de rezerva. Conform NP I 7, tabelul 7.23.1 timpul de functionare 
este de cel putin 1h. 

 
e) iluminatul pentru marcarea hidranţilor interiori sunt destinate identificării hidranţilor 

în lipsa iluminatului normal. 
Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform NP I 7, subcap 

7.23.11, va folosi corpuri de iluminat cu sursa led, alimentate din circuitele normale de 
iluminat, fiind folosit permanent, iar la indisponibilitatea sursei de baza se va trece, automat, 
pe sursa de rezerva. Conform NP I 7, tabelul 7.23.1 timpul de functionare este de cel putin 
1h. 

 Ele se vor amplasa aparent în afara hidrantului (alături sau deasupra) la maxim 2 m şi 
se vor inscripţiona cu litera „H” de culoare roşie. 

Corpurile de iluminat pentru marcarea hidrantilor trebuie sa respecte recomandarile 
SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 
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(simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminarea 
panourilor de semnalizare de securitate. 

 
 Instalaţii electrice pentru alimentarea receptorilor de putere  

 
 Instalatii aferente statiei de pompare incendiu: 
 

In cadrul acestei cladiri s-a prevazut o statie de pompare pentru stingerea inceputurilor 
de incendiu, statia de pompare pentru hidranti interiori. 

Apa pentru stingerea incendiilor este stocata intr-un rezervor amplasat langa statiile de 
pompare. Alimentarea cu apa a rezervorului se face de la reteaua de apa a orasului prin 
intermediul unei electrovane comandata automat functie de nivelul apei in rezervor, prin 
intermediul tabloului si aparatajului electric din furnitura, sau manual local. 

In cadrul acestor statii de pompare s-a prevazut un TE Pompe Incendiu, destinat 
receptorilor pentru stingerea incendiilor prin sistemul de hidranti interiori. 

Tabloul pompe incendiu, este alimentat din doua surse, o sursa de baza (inaintea 
intrerupatorului general) si o sursa de rezerva (generatorul electric), interconectate printr-un 
AAR  pentru anclansarea sursei de rezerva la avaria sursei de baza, cu cabluri rezistente la 
foc minimum 90 de minute. 

Din tabloul pompe incendiu, se alimenteaza cu energie electrica urmatoarele 
echipamente: 

- tabloul pompelor pentru hidranti  
Tabloul electric hidranti face parte din furnitura echipamentelor respective. 

Alimentarea electromotoarelor pompelor de incendiu din tablourile aferente este realizata 
de furnizorul pompelor. 

Au fost prevazute urmatoarele instalatii de comanda si semnalizare pe grupe de 
pompe: 

 
 Grupul pompelor pentru instalatia de hidranti. 

 

comenzi de la tabloul pompelor de hidranti in regim automat. 
- intrarea in functiune a pompei pilot la scaderea treptata a presiunii din reteaua de 

hidranti 
- intrarea in functiune a pompelor la scaderea treptata a presiunii din reteaua de 

hidranti 
- oprirea pompelor se face manual numai de la tabloul de hidranti. sau automat la 

protectie lipsa apa (in cazul in care pompele sunt prevazute cu protectie la lipsa apa); 
- intrarea in functiune a pompei de rezerva in cazul in care cea activa iese de sub 

tensiune 
- blocajul functionarii pompei pilot la nivelul minim minimorum in rezervorul de hidranti, 

pentru evitarea deteriorarii electromotorului pompei; 
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comenzi de la tabloul pompelor de hidranti in regim manual: 
- intrarea in functiune a pompelor la scaderea treptata a presiunii  din reteaua de 

hidranti 
- oprirea pompelor se face manual numai de la tabloul de hidranti. sau automat la 

protectie lipsa apa; 
- intrarea in functiune a pompei de rezerva in cazul in care cea activa iese de sub 

tensiune 
- blocajul functionarii pompei pilot la nivelul minim minimorum in rezervorul de hidranti, 

pentru evitarea deteriorarii electromotorului pompei; 
 

 Instalatii electrice de curenti slabi  
 

Instalatiile electrice de curenti slabi sunt reprezentate de: 
- sistem de voce-date (internet) 
- sistem de CCTV 
- sistemul de detectie si semnalizare la incendiu 
- sistemul de sononorizare si adresare publica 
 

 Sistemul de voce-date: 
 

Topologia de realizare a reţelei, este de tip stea, concepută pe baza recomandărilor 
standardului EIA/ TIA-568. Astfel, fiecare post de lucru (voce/date) se conectează printr-un 
cablu UTP Cat. 5 de la priza RJ45 de transmisie voce/date la punctul de distribuţie (rack). 
Cablurile vor fi conectate atât la nivelul dulapului (patch paneluri) cât şi la nivelul posturilor 
de lucru din spatiile de birouri, prin intermediul prizelor prevăzute cu conectori RJ45 
ecranaţi, în vederea asigurarii unei bune protecţii la factori perturbatori. Pentru spatiile 
comune si saloane s-a montat un sistem de acces point-uri pe fiecare etaj. 

In camera IT se va monta rack-ul principal de voce date de 24U ce va fi pus la 
dispozitia furnizorilor de telecumunicatii. Rack-ul si centrala telefonica se va lega la priza de 
pamant artificiala prin intermediul unei bare de echipotentializare.  

 
 Instalatia de televiziune cu circuit inchis CCTV 

 
Pentru mărirea siguranţei si pentru monitorizare s-a prevăzut un sistem de 

supraveghere video permanentă care utizează camere color de înaltă rezoluţie pentru 
surprinderea cat mai detaliata a imaginilor. Sistemul de televiziune cu circuit inchis are in 
componenta camere analogice de interior si de exterior si supravegheaza holurile, spatiile 
comune si perimetrul exterior al cladirii 

Transmisia se face prin cablu torsadat prin intermediul unor convertoare video balon. 
Alimentarea lor se face din surse cu back-up pentru asigurarea functionarii in cazul caderilor 
de tensiune. Inregistrarea datelor se face pe hardisk-uri pentru perioade de pana la 30 de 
zile. Camerele video sunt conectate la doua inregistratoare video digitale ce asigura 
simultan inregistrare, vizualizare live de imagini sau vizualizare de inregistrari, precum ofera 
si posibilitatea de salvare a inregistrarilor pe suport extern usb. Inregistratoarele permit 
vizualizare live si a inregistrarilor din internet.  

Imaginile video vor fi preluate din toate zonele importante ale obiectivului. 
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Intre camerele video şi locul unde se vor amplasa monitoarele, pentru transmiterea 
semnalului video se va utiliza cablu FTP cat.5 protejat in tub de protectie PVC. 

 
 
 Sistemul de detectie si semnalizare la incendiu: 
 
Sistemul de alarmare la incendiu este realizat într-o structură modernă, redundantă şi 

utilizează detectori inteligenţi controlaţi de microprocesor. 
Elementele componente software şi hardware sunt configurate astfel încât o singură 

defecţiune a unei componente electronice sau dispozitiv periferic să nu compromită 
funcţionarea normală a sistemului de alarmare la incendiu. Sistemul de alarmare la incendiu 
este redundant 100% (toate componentele electronice ale centralei cu rol activ în controlul 
sistemului sunt dublate). În eventualitatea unui defect în centrală sau în dispozitivele 
periferice, toţi detectorii şi funcţiile sistemului vor rămâne active în continuare, atât restul de 
periferice cât şi toate componentele centralei. Defectul este localizat şi afişat, în timp ce 
sistemul rămâne complet funcţional. 

Fiecare detector şi modul de control îşi verifică permanent starea şi o comunică 
centralei de alarmare la incendiu controlată şi monitorizată de microprocesor. Semnalizările 
false şi erorile de comunicaţie sunt filtrate prin transmisie repetată între detectori/periferice 
şi centrala de alarmare la incendiu. 

Astfel se asigură continuarea funcţionalităţii sistemului în cazul defectării unui detectori 
sau al semnalării unui defect pe o zonă (grupă de detectori/periferice). 

În cazul unui defect, scurt-circuit sau întrerupere a cablului din sistemul de alarmare la 
incendiu toate celelelte elemente detectori sau module sunt în continuare pe deplin 
funcţionale. 

Fiecare element detector sau modul încorporează izolator la scurtcircuit, pentru un 
grad de siguranţă crescut şi pentru optimizarea traseelor de cabluri, ce permite astfel 
trecerea prin diferite zone de detecţie. 

Sistemul oferă posibilitatea localizării exacte a defectelor semnalate de dispozitivele 
periferice (detectori, module, butoane) şi a scurtcircuitelor sau secţionării de cablu. Aceste 
informaţii de localizare vor fi afişate în mod text pe ecranul centralei şi pe imprimanta 
acesteia. 

Detectorii, elementele de intrare şi ieşire, sirenele, flash-urile, etc. toate sunt de tip 
adresabil, cu posibilitate de conectare directă la bucla de incendiu. 

Alocarea şi interconectarea detectorilor în zone este posibilă din orice poziţie de pe 
bucla de incendiu. Extinderile ulterioare ale unei zone de detectori este uşor de realizat, 
fără a fi necesară schimbarea adreselor detectorilor sau reprogramarea altor detectori. 

În vederea optimizării procesului de întreţinere, sistemul beneficiază de avertizări 
timpurii în acest sens. Detectorii contaminaţi sau detectorii ce necesită întreţinere vor fi 
indicaţi în text clar pe ecranul centralei. 

Centrala sistemului de alarmare la incendiu include un afişaj electronic pentru texte în 
clar, de 6 linii a câte 40 de caractere, în limba română. 

Afişare individuală a stării pentru fiecare element din sistem. 
Este posibilă afişarea tuturor mesajelor de alarmă, a defectelor, a dezactivărilor şi 

activărilor prin navigare manuală („scrolling”). 
Etichetare individuală personalizată pentru fiecare element pentru alarmă, defect, 

deranjament sau activare, indicată cu data şi ora specifică. 
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Centrala sistemului de alarmare la incendiu este aprobată şi certificată drept dispozitiv 
electric de control şi poate semnaliza şi opera toate elementele conectate. Toate 
elementele conectate vor fi indicate prin informaţii de localizare liber programabile (etichete 
individuale personalizate). 

Sistemul permite salvarea ultimelor 65.000 evenimente şi tipărirea lor repetată. 
Evenimentele salvate vor fi afişate pe ecranul panoului de operare, tipărite pe imprimanta 
de evenimente, sau citite din memoria centralei printr-o aplicaţie software instalată pe un 
PC.  

Lungime maximă a buclei 3500m, maxim 250 elemente adresabile pe o buclă. 
Declanşare alarmă programabilă condiţionată de 2 detectori. 

Mod de lucru de zi şi de noapte (ziua - cu posibilitate de întârziere a declanşării 
alarmei, noaptea - alarma se declanşează instantaneu). 

 
 
 
Unitate centrală de detecţie şi semnalizare incendiu 
Pentru detecţia şi semnalizare incendiului se va utiliza o centrala adresabila cu 

minimum 4 bucle adresabile, maxim 64 elemente / bucla,  care va respecta prevederile art. 
3.3.13 din P118/3-2015, montata in camera centralei de incedniu, care va fi alimentata 
inaintea intrerupatorului general cu cablu rezistent la foc minimum 90 de minute. La 
indisponibilitatea sursei de baza se va trece, automat, pe sursa de rezerva, adica pe cei 4 
acumulatori de 12V/18Ah ca sursa de rezerva care îi va permite funcţionarea pe o perioadă 
mai mare de 48 de ore în stand-by şi de ½ oră în alarmă 

 
Detector multicriterial 
Detector inteligent adresabil cu senzori multipli, poate fi folosit drept detector de fum, 

detector de temperatură sau detector combinat de fum şi temperatură, în conformitate cu 
EN54-5 şi EN54-7, pentru detecţia incendiilor cu ardere mocnită precum şi a celor cu 
flacără deschisă, încă din fază incipientă. Funcţionează pe baza tehnologiei CUBUS 
(memorarea stării uzuale a temperaturii mediului, ajustarea automată a sensibilităţii camerei 
optice în funcţie de modificările de temperatură ale ambientului) pentru compensarea 
automată a condiţiilor mediului ambiant, fără configurarea de parametri complicaţi.  

Caracteristici:  
  diferite metode de detecţie, senzori interconectaţi, detecţia fumului se face 

întotdeauna prin corelare cu detecţia temperaturii; 
 detectarea temperaturii poate fi configurată conform claselor A1, A2, B 
precum şi conform indicilor R şi S, în conformitate cu EN54-5; 

 memorarea stării de poluare fără posibilitatea de a fi ştearsă; 
 memorarea numărului de ore de funcţionare; 
 generarea de rapoarte de timp rămas estimat de funcţionare, corelat cu 

starea de contaminare/murdărire, prin software specializat de service; 
 configurarea de praguri de alarmă pentru compensarea influenţelor 

mediului ambiant; 
 monitorizare automată permanentă; 
 izolator de scurt circuit integrat; 
 imunitate ridicată împotriva interferenţelor de natură electromagnetică; 
 filtre de alarmă nou proiectate; 
 evaluare dinamică a semnalelor; 
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 logică decizională inteligentă; 
 cumunicaţie interactivă; 
 identificare automată a adresei detectorului; 
 funcţii de programare comprehensive; 
 compatibilitate retrogradă şi progresivă; 
 adresarea detectorilor printr-un Număr Unic; 
 tensiune de funcţionare 16-30 Vcc; 
 consum în stand-by max. 120 μA; 
 consum în alarmă min. 0,5 mA, max. 10 mA; 
 temperatură de funcţionare -25°C ... +60°C. 

 
Soclu standard de montare pentru detectori 
Folosit pentru montarea şi conectarea detectorilor automaţi adresabili, cu montare 

aplicată. Detectorul se prinde de soclu printr-un mecanism de prindere de tip „bayonet 
mount”. Pentru conectarea cablului de incendiu se foloseşte o regletă cu 6 pini, la care se 
poate adăuga o regletă suplimentară cu 4 pini pentru a forma puncte de izolare 
suplimentare.  

Caracteristici: 
 temperatură de funcţionare -20°C ... +70°C; 
 clasă de protecţie IP44. 

 
Buton manual de alarmare (tip B) adresabil – clasă de protecţie IP24 
Carcasă roşie, conform cu EN54-11 (tip B) pentru declanşarea manuală a stării de 

alarmă, pentru montare la interior. 
Alarma se declanşează prin spargerea geamului, butonul rămânând în starea de 

alarmă până la înlocuirea geamului spart. Starea de alarmă este indicată printr-un LED roşu 
integrat. Butonul dispune şi de izolator la scurt circuit, ceea ce-i permite instalarea direct pe 
buclă, alături de detectori şi alte elemente.  

Caracteristici: 
 indicarea stării de alarmă printr-un LED roşu; 
 mesaj de service în cazul defectării unei componente; 
 dezactivare individuală; 
 izolator de scurt circuit integrat; 
 tip B, în conformitate cu EN54-11; 
 tensiune de funcţionare 15-30 Vcc; 
 consum stand-by max. 120 μA; 
 consum în alarmă max. 2,5 mA; 
 temperatură de funcţionare -20°C ... +50°C; 
 clasă de protecţie IP24; 

 
Modul adresabil de intrare/ieşire 
Adresabil, dispune de o ieşire pe releu NO/NC, două intrări pentru interogarea 

contactelor libere de potenţial (fie monitorizate sau nemonitorizate) şi o intrare optocuplor ce 
poate fi folosită la monitorizarea tensiunilor externe. Acest modul poate fi folosit cu 
precădere pentru conectarea în buclă a detectorilor speciali.  

Caracteristici: 
 conectare facilă a detectorilor convenţionali pe 4 fire; 
 consum redus 550 μA; 
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 izolator de scurt circuit integrat;  
 ieşire releu 230V/2A (max. 60W); 
 intrări monitorizate pentru interogarea contactelor libere de potenţial; 
 intrare optocuplor pentru interogarea tensiunilor externe de 0-30Vcc; 
 cutie de montare IP66, inclusiv dozele de admisie a cablurilor; 
 tensiune de funcţionare 15-27 Vcc, din buclă; 
 temperatură de funcţionare -20°C ... +60°C; 
 clasă de protecţie IP66 (numai în cutia de montare); 

 
Semnalizator optic paralel 
Indicator individual pentru localizarea alarmei semnalizate de detectori aflaţi în afara 

câmpului vizual (instalaţi în tavanul fals, etc.). În eventualitatea unei alarme, indicatorul 
paralel va fi activat simultan cu detectorul, LED-ul indicatorului luminând intermitent roşu. 

Caracteristici: 
 tensiune de funcţionare 6-30 Vcc; 
 consum 0,9mA; 
 frecvenţă LED 1,8 - 3,4 Hz; 
 temperatură de funcţionare 0°C ... +60°C; 
 clasă de protecţie IP42; 

 
Sursă de alimentare 
Sursă de alimentare externă 24V/1A, conformă cu EN54-4 si VdS-2541, în carcasă, 

pentru conectare la sistemul de alarmare la incendiu. Circuitul de alimentare şi cel al 
acumulatorilor este 

monitorizat constant, iar curentul de încărcare a acumulatorilor este modificat în 
funcţie de temperatură. În eventualitatea unei supra-sarcini, tensiunea maximă de ieşire 
este limitată în consecinţă, iar în cazul unei căderi de tensiune sub nivelul pragului de 
deconectare, acumulatorii sunt decuplaţi pentru evitarea sulfatării. Sursa funcţionează în 
modul standby în paralel, asigurând alimentarea în cazul căderii tensiunii de la reţeaua 
publică. 

Caracteristici: 
 carcasă de culoare gri RAL7035; 
 clasă de protecţie IP30; 
 tensiune de ieşire 24 Vcc / 1,6 A max.; 
 temperatură de funcţionare -5°C ... +40°C 

 In camera de securitate se va monta un panou repetitor, in care vor fi afisate toate 
cele mentionate mai sus in timp real. 

 
 Instalatia de sonorizare si adresare publica:  
 
S-a prevazut un sistem de sonorizare si adresare publica care are ca scop difuzarea 

de: 
 - mesaje de alarmare preinregistrate; 
 - muzica de ambianta; 
Sistemul va trebui sa fie in conformitate cu normele EN 54 si EN 60849. Instalatia de 

sonorizare pentru anunturi de urgenta este impartita pe circuite (linii de anunturi) legate la 
centrala audio. Circuitele vor fi destinate pentru spatiile comune,  coridoarele de evacuare, 
spatiile administrative. Anunturile vor fi facute de la dispeceratul de securitate.  
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Structura sistemului 
Sistemul de sonorizare este alcatuit din: 
- unitatile de control sistem master si slave, amplificatoarele, sursele si acumulatorii. 
- consola pentru difuzarea de mesaje vocale situata la receptie (microfon pentru 

anunturi si microfon pentru pompieri). 
- difuzoare de diferite tipuri amplasate in toate spatiile comune; 
   
Unitatea centrala de amplificare este situata in rack, la parter si este prevazuta cu 

acumulatori proprii 24V, care in cazul unei intreruperi de curent vor asigura alimentarea de 
rezerva. Deasemenea unitatea centrala va avea intrari pentru microfoane (microfon anunturi 
si microfon pompieri), o intrare de la centrala de semnalizare incendiu si o intrare de 
rezerva. Se prevad module de amplificare pentru fiecare circuit, microfon cu, consola pentru 
selectia zonelor, modul cu anunt mesaj de evacuare si unitate pentru tonuri si volum. 
Centrala va fi folosita pentru anunturi obisnuite cat si pentru situatii de urgenta, evacuare 
etc.  

In conditii de functionare normala, din regia de sonorizare se difuzeaza muzica de 
ambianta. De la consola, cu diverse grade de prioritate, se pot transmite diferite mesaje 
vocale.  

Difuzoarele din obiectiv vor avea o putere de 20W. Sunt montate la interior si sunt 
prevazute cu sistem de prindere incastrata.   

In cazul aparitiei unei alarme, din centrala de incendiu, prin intermediul unui contact 
liber de potential, este pornit inregistratorul digital de mesaje preinregistrate. 

Traseele fizice sunt astfel gandite incat sa se integreze in sistemul celorlalte trasee de 
curenti slabi. Astfel cablurile sunt pozitionate in jgheaburi, iar pe tavane in tuburi de 
protectie.   

Reteaua de cablare va fi realizata cu cablu rezistent la foc JE-H(St)H 2x2x0.8mm² 
protejate in tub protectie de 16mm rezistent la foc minim 30 de minute.(inclusiv prinderile). 
Dozele de derivatie vor fi rezistente la foc minim 30 min. 

Fiecare linie de sonorizare va fi prevazuta cu, capete de linie. (end of line) 
 
 Criteriul de performanţă: evitarea riscului de izbucnire a unui incendiu s-au 

producere a unei explozii, a impus prevederea următoarelor dotări şi măsuri: 
 

 Instalaţie de paratrăsnet pentru protecţia la supratensiuni atmosferice 
directe 

In conformitate cu prevederile NP I7, cap. 6, a rezultat necesitatea realizării instalaţiei 
de paratrasnet exterioara IPTE şi interioară IPTI. 

IPTE va fi realizată cu PDA corespunzător nivelului III intarit de protecţie rezultat din 
calcule. 

Pentru protejarea clădirii împotriva descărcărilor electrice din atmosferă, se va monta 
un dispozitiv de captare cu amorsare tip MicroLight de tip Micro 30, cu raza de 44.72 m. 
Dispozitivul de captare va fi montat pe tija ancorata in minim trei puncte, cu inaltimea tijei de 
5m. PDA-ul va avea patru coborari din conductor de aluminiu cu diametrul de 10mm,, care 
se vor racorda la priza de pamant artificiala comuna prin intermediul a patru piese de 
separatie montate pe invelitoarea obiectivului.  
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Aceasta priza de pamant va fi formata din 25 de electrozi verticali tip cruce, l = 1.5 m 
sudati intre ei prin electrozi verticali din platbanda Ol Zn 40x4mm.  

Obiectivul va fi prevazut cu doua bare principale de legare la pamant amplasate astfel: 
- BPPE1 – amplasată langa TEG, în încaperea tabloului general; 
- BPPE2 – amplasată la etajul 1. 
 La BPPE-uri vor fi conectate toare barele de egalizare a potentialelor, toate 

elementele metalice aflate în contact cu solul, inclusiv conductoarele electrice active, prin 
intermediul eclatoarelor adecvate.  

Coborarile vor fi la o distanţă minimă de cel puţin 1m faţă de alte obiecte metalice din 
apropiere.  

Pe seama retelei de echipotentializare realizata si pentru protectia la soc electric, s-a 
realizat IPT interioară, cu care s-au asigurat distantele minime de protecţie dintre 
elementele IPTE şi carcase şi elemente metalice, din interior. 

Conductorii de coborare vor fi instalaţi astfel încât distanţa spre pământ să fie cea mai 
scurtă posibil, evitând ca ei să urce sau să formeze unghiuri închise. Este interzisă 
utilizarea cablurilor coaxiale izolate drept conductori de coborare.  

 
 Sistem de protecţie la supratensiuni atmosferice transmise prin reţea şi de 

comutaţie- LMPS  
Măsurile fundamentale de protecţie ale LMPS sunt: 
- acţiunea SPD – dispozitive de protecţie destinate să limiteze supratensiunile 

tranzitorii şi să devieze supracurentii determinati de efectele electromagnetice ale curentului 
de trasnet; 

- retea de echipotentializare. 
Aparatele de protectie la supratensiuni, prevăzute în schemele electrice sunt: 
- SPD1 - instalate in tabloul generala (TEG); 
- SPD2 – instalate in tablourile electrice intermediare; 
SPD alese trebuie să fie verificate la supratensiunile temporare datorate defectelor din 

reţeaua electrică de joasă tensiune în conformitate cu recomandările din SR CHI 60364-4-
44. 

Conectarea SPD în circuitul de protejat se va face astfel încât să rezulte conductoare 
cât mai scurte (în mod obişnuit sub 0,5 m, având în vedere faptul că lungirea legaturii 
determina reducerea eficientei sistemului de protectie).  

Reţeaua de echipotentializare a LMPS este asigurată prin sistemul de legare la 
pământ prevăzut pentru sistemul de protectie la soc electric, şi IPT interioară. 

 
 
 Adaptarea instalaţiei electrice la gradul de rezistenţă la foc al elementelor de 

construcţie 
Pentru ca, componentele instalaţiilor electrice să nu determine risc de incendiu, 

acestea nu se vor monta pe suporturi combustibile.  
Pentru  cazurile în care acest deziderat nu se poate asigura s-au luat următoarele 

măsuri: 
- strat de tencuială; 
- cabluri rezistente la foc. 
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 Pentru limitarea incendiilor de origine internă a instalaţiilor electrice s-a 
asigurat  

Protectia automata la scurtcircuit pentru fiecare circuit si coloana, cu aparate de 
protectie cu capacitate de rupere adecvata. 

Capacitatea de rupere a întrerupătoarelor automate, va fi superioară valorii curenţilor 
de scurtcircuit maximi pe care va trebui să-i deconecteze. 

 
 Siguranţa în exploatare 
Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzător categoriei de importanţă a cladirii si 

în conformitate cu reglementarile tehnice, s-au prevazut urmatoarele dotari: 
 

 Sistem de protecţie la şoc electric  
Bazat pe întreruperea alimentării, corespunzător retelei TN, deoarece sursa este cu 

punctul neutru distribuit, respectiv schema TN-C, până la originea instalaţiei electrice de 
utilizare a consumatorului.  

În conformitate cu cerinţele NP-I7/2011 se impun următoarele: 
a) - toate masele instalatiei electrice trebuie legate, prin conductoare de protecţie (PE) 

la neutrul alimentarii, legat la pământ; 
b) – reţea de echipotenţializare - componentă a sistemului de legare la pământ – va 

avea noduri intermediare BPE şi două noduri centrale BPPE1 si BPPE2 ca bare principale 
de protectie si echipotentializare a unei retele de conductoare de protectie pentru legarea 
suplimentara la pamant a carcaselor (maselor) şi pentru echipotentializarea acestora dar şi 
a elementelor metalice din sau care acced în ansamblul construit; 

c) - în fiecare tablou electric se va realiza o baretă PE la care se vor lega: 
            - conductorul PE distribuit al sursei; 
            - conductoarele PE pentru fiecare circuit sau coloană descendenta; 
            - conductorul PE pentru legarea carcasei metalice, a tabloului respectiv, la PE. 
d) – legarea la pamant, prin intermediul barelor principale de legare la pamant, se va 

face la priza de pamant artificiala propusa; 
Două categorii de elemente metalice se vor interconecta in reteaua de 

echipotentializare ai anume: 
- carcasele, masele, echipamentelor electrice – se vor lega direct la BPE cu 

conductoare de protectie PE si prin legaturi de echipotentializare suplimentare la aceeasi 
BPE; 

- elementele metalice (tevi metalice ale diferitelor utilităti, armatura metalica a 
structurii, etc.) – se vor lega cu legături de echipotentializare (care pot fi ai suplimentare). 

 
 

 Pentru limitarea zonei afectate de un eventual defect s-a realizat Sistemul de 
protecţie la suprasolicitări termice determinate de curenţi de suprasarcină 
şi scurtcircuit.  

Acesta s-a realizat cu întrerupatoare automate, dimensionate conform  NP-I7 si pentru 
care se asigura si actionare selectiva.  

Capacitatea de rupere a întrerupatoarelor automate, va fi superioara valorii curentilor 
de scurtcircuit maxim pe care va trebui sa-i deconecteze.In instalatie se va utiliza nulul de 
lucru NL şi nulul de protecţie PE.  
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Pentru circuitele de prize şi circuitele de iluminat, în schema TN s-a prevăzut protecţia 
împotriva curentilor reziduali de defect cu dispozitive de protectie diferentiala de mare 
sensibilitate, I = 30mA. 

In schema IT medical circuitele sunt protejate doar cu întrerupătoare automate 
magneto termice. 

Prin proiect s-a prevazut echiparea tabloulurilor electrice cu întrerupatoare automate 
prevazute cu dispozitive diferentiale de mare sensibilitate tip G, 100 mA şi 30mA. 

 
 Instalaţia de legare la pamant 
Se va realiza o priză de pământ artificială (comună cu instalaţia de paratrasnet). 
La această priza se vor lega: 

- bara principala de protectie si echipotentializare BPPE1 – amplasata in camera 
tabloului general; 

- bara principala de protectie si echipotentializare BPPE2 – amplasata la etajul 1; 
- coborarile instalatiei de paratrasnet; 
- SPD1 din TEG si SPD-urile2 din tablourile intermediare; 
- punctul neutru al grupului electrogen; 

Valoarea rezistenţei prizei de legare la pământ trebuie să fie mai mică de 1 ohm.  
Elementele componente ale prizei de pamant artificiale trebuie să se afle la cel putin 

2m de orice canalizare metalica sau cabluri electrice din pamant. 
 

  Masuri de protectie impotriva electrocutarilor: 
 
Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se va 

asigura legarea la conductorul de protectie. In acest scop toate partile metalice ale 
instalatiei si echipamentelor electrice, care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care, in 
mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune, se vor lega la conductorul de 
protectie. 

Conductorul de protectie va fi separat de neutru si va fi protejat pe tot parcursul lui 
pana la carcasele receptoarelor electrice in aceleasi conditii ca si conductoarele active de 
faza si neutru. 

Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutarii prin atingere directa se va asigura: 
- izolarea electrica a tuturor elementelor conducatoare de curent ce fac parte din 

circuitele curentilor de lucru; 
- utilizarea de tablouri electrice avand grad de protectie corespunzator; 
- amplasarea la inaltimi inaccesibile in mod normal a echipamentelor electrice. 
 
 
  Masuri de protectia muncii si de aparare impotriva incendiilor: 

 
Masuri impotriva atingerii directe  

Protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari, protectie diferentiala, conform 
prevederilor normativului I7-2011. 
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Masuri impotriva atingerilor indirecte. 
Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE, prin al 

treilea, respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale 
tablourilor sau receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30 
mA pe circuitele de prize. 

S-a realizat de asemenea o retea de echipotentializare formata din bare de 
echipotentializare montate langa tablourile electrice, barele fiind legate la bara principala 
prin conductoare flexibile din Cu cu izolatie galben-verde. 

Bara principala de egalizare de potential se leaga de priza de pamant prin intermediul 
a unei platbande OLZn 40x4. 

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la 
conductoare de protectie intr-un circuit de protectie. 

 
 Exigente de calitate  

 
Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin: 
•    Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul 

utilizarii; 
•  Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a 

corpurilor de iluminat, care nu produc deteriorari si uzura; 
•    Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturile de utilizare; 
•  Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (cum ar fi asigurarea tabloului electric 

impotriva rasturnarii, utilizarea conductorilor flexibili, cu rezerva la rosturi); 
Siguranta la foc se realizeaza prin: 
•    Adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de 

constructie; 
•   Incadrarea instalatiei electrice in categoriile de pericol de incendiu, respectiv de 

pericol de explozie; 
•    Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice; 
 
Siguranta in exploatare se realizeaza prin: 
•     Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice, prin atingere directa, sau 

indirecta; 
•   Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal: protectia la 

suprasarcina si la scurtcircuit; 
Protectia mediului  se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a 

dezvoltarii de substante nocive sau insalubre, de catre instalatiile electrice; 
 

  VARIANTA 2 
 

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA: 
 

 Soluţia propusă: 
Prin prezentul proiect, se proiecteaza instalaţiile electrice ale obiectivului, în 

conformitate cu normele de proiectare în vigoare. Proiectul va contine:  
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 iluminat artificial si prize normale pentru fiecare incapere din interiorul 
cladirii amplasat conform normelor in vigoare NP 061/2002, I7/2011, NP 
015/1097  

 iluminat de securitate (evacuare, continuarea lucrului, panica, circulatie, de 
interventie) amplasat conform normelor in vigoare NP 061/2002, I7/2011 si 
SR EN 1838 

 instalatie de detectie si semnalizare la incendiu conform Normativului 
P118/3-2015. 

 Instalatie de voce date si sonorizare 
 instalatie CCTV pentru preluarea de imagini din anumite puncte importante 

ale obiectivului 
 priza de pamant artificiala comuna atat pentru cladire cat si pentru 

paratrasnet, valoarea ei fiind sub 1 Ohm 
 instalatie de captare a supratensiunilor atmosferice 

 
 Caracteristici generale electrice: 

 
 putere instalată: Pi = 130 kW 
 putere maximă absorbită: Pa =91 kW 
 tensiunea de utilizare Un = 400 V.c.a. /230 V.c.a. 
 frecvenţa reţelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz 
 factor de putere cos φ = 0,92 (neutral) 
 caracterisica sistemului electric în punctul de delimitare cu furnizorul va fi 

TN-S. 
 

Receptorii electrici din instalaţia electrică ai consumatorului nu vor produce perturbaţii 
în reţeaua furnizorului. 

Tipuri de instalaţii funcţionale:  
 alimentarea cu energie electrică. 

 sistemul electric de iluminat artificial normal şi prize. 
 - iluminat de siguranţă:  - iluminat pentru continuarea lucrului; 

 - iluminat pentru evacuare; 
 - iluminat de securitate pentru interventie; 
 - iluminat de securitate impotriva panicii; 
 - iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori; 

 - instalaţii electrice pentru alimentarea receptorilor de putere, desfumare, pompe 
incendiu. 

14. instalaţii de legare la pământ de protecţie împotriva electrocutarilor (şocului 
electric). 

15. instalaţii de legare la pământ de exploatare, destinate legării la pământ a 
unor elemente făcând parte din circuitele curenţilor normali de lucru (punctul neutru al 
sursei de alimentare). 

16. sistemul de protecţie la suprasolicitări termice determinate de curenţi de 
suprasarcină şi scurtcircuit; 
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17. instalatii de legare la pamant de protectie impotriva supratensiunilor 
(atmosferice transmise prin retea si de comutatie); 

18. instalaţia de legare la pamant a instalatiei de paratrasnet. 
Timpii de punere în funcţiune a sistemelor de iluminat de sigurantă la 

întreruperea iluminatului normal sunt: 
- iluminat pentru continuarea lucrului: în 0,5 s – 5 s; 
- iluminat de securitate pentru interventie: în 0,5 s – 5 s; 
- iluminat de evacuare: în 5 s; 
- iluminat de securitate impotriva panicii: în 5 s. 
- iluminat pentru marcarea hidranţilor: în 5 s.  
 
 

 Alimentarea cu energie electrica: 
 

 Alimentarea cu energie electrică din SEN 
 

Alimentarea cu energie electrica se va face dintr-un BMPT (bloc de masura si 
protectie trifazat) dimensionat prin proiect de la reteaua furnizorului de energie electrica. La 
acest BMPT se va conecta tabloul electric general TEG al obiectivului. 

Din tabloul electric general se vor alimenta urmatorii receptori: 
19. iluminat normal si de siguranta 
20. prize normale 
21. alimentarea sistemului de HVAC 
22. alimentare centrala termica 
23. alimentarea receptorilor de putere 
24. tablou parter 
25. tablou etaj 
26. tablou pompe incendiu 

Elementele aferente tabloului electric se vor monta într-un tablou ce va corespunde în 
totalitate normelor SR EN 60439-1:2001. Echiparea acestuia se va face conform schemei 
multifilare. 

Durata max. a întreruperii cu energie electrică, de la sistemul de alimentare extern va 
fi conform caracteristicilor consumatorului şi a soluţiei de alimentare obţinute prin avizul de 
racordare. 

Receptorii electrici din instalaţia electrica a consumatorului nu produc influenţe 
negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului. 

Schema de distributie a energiei electrice este de tip TN-S, separarea conductorului 
de protectie de neutru realizandu-se in BMPT. 

Tabloul electric va fi metalic, cu grad de protectie minim IP 44, cu usa plina si cheie, 
echipat conform schemei multifilare. 

Pentru conectarea tabloului general la reteaua furnizorului de energie electrica se vor 
utiliza cabluri armate din aluminiu cu intarziere la propagarea flacarii de tip ACYAbY-F, 
montat la minim 0.9 fata de cota radierului. 

Cablurile se pozează în şanţuri între două straturi de nisip de 10 cm fiecare, peste 
care se pun benzi avertizoare şi pământ rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat toate 



 

 43 

corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor). Stratul de deasupra benzii 
avertizoare va fi bine compactat.  

Distanţele de siguranţă ale cablurilor de energie electrică pozate în pământ faţă de 
diverse reţele, construcţii sau obiecte nu vor fi, de regulă, mai mici decât cele indicate în 
tabelul 5, din NTE 007/08/00.    

Toate cablurile electrice utilizate vor fi cu degajari reduse de halogenuri si cu intarziere 
la propagarea flacarii tip N2XH pentru receptorii normali, cat si pentru cei de securitate. 

Sursa de rezervă pentru serviciile de securitate, o va constitui un grup electrogen cu 
pornire automată, (dimensionat prin proiect), acţionat de un motor termic diesel cu 
autonomie de 8 ore. 

Din grupul electrogen al obiectivului, se va alimenta printr-o coloana rezistenta la foc, 
de tip NHXH E90 cu sectiunea de 5x4mmp, tabloul de pompe incendiu al obiectivului.  

 
 Instalatii electrice de iluminat: 

 
Nivelele de iluminare s-au adoptat în funcţie de natura activităţii ce se desfăşoară în 

fiecare incintă, recomandate în NP 061/2002.  
Instalatia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi 

fluorescente, conform temei de proiectare si dupa mediul ambiant al incaperii in care se 
instaleaza.  

Corpurile de iluminat vor fi alimentate monofazat, intre una din faze si neutru. 
Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea 
prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incat sa insumeze o putere instalata 
totala de maxim 1,5 kW pentru circuitele monofazate si 3 kW pentru circuitele trifazate.  

Comenzile iluminatului se realizeaza general-localizat prin intermediul 
intrerupatoarelor, pentru grupurile sanitare si pentru holurile de circulatie si la accesele din 
exterior prin intermediul senzorilor de miscare temporizati. 

Circuitele electrice care alimenteaza corpurile de iluminat se vor executa cu conductori 
de Cu, tip N2XH de 1,5mmp, montate in tuburi de protectie PVC avand codul de fabricaţie 
33211230X313, conform anexei 5.7,  subcap. 3, din I7/2011. 

Aparatele terminale de conectare (intrerupatoare, comutatoare) se vor monta la 
inaltimea de 1,0 m de la nivelul pardoselii finite cu execeptia celor notate altfel. Pe 
orizontala se va pastra un spatiu de 0.3 m de la marginea tocului usilor la marginea 
aparatului. 

Toate circuitele de iluminat vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu 
intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip 
diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare, 
multifilare si specificatiilor de aparataj. 

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor 
pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta 
minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta 
deasupra celor de incalzire. 
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 Instalatii electrice de prize: 
 

In cladire au fost prevazute spre a fi montate prize normale simple si duble, toate vor fi 
cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16A.  

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat. 
Inaltimea de montaj a prizelor pentru spatiile comune si spatiile pentru copii la inaltimea de 
2m, iar cele din birouri la inaltimea de 0.3m.  

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu 
intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip 
diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare, 
multifilare si specificatiilor de aparataj. 

Circuitele de prize se vor realiza in cablu cu conductoare de cupru, de tip N2XH cu 
sectiunea de 2,5 mmp (pentru conductoarele active: faza si neutru, cat si pentru conductorul 
de protectie), protejate impotriva deteriorarii mecanice, unde este cazul, in tuburi de 
protectie din PVC avand codul de fabricaţie 33211230X313, conform anexei 5.7,  subcap. 
3, din I7/2011.. Distributia principala a circuitelor se va realiza pe pat de cabluri. 

Prizele speciale (de tip fise industriale) de puteri mari (16A) montate in spatiile tehnice 
(centrala termica, statie pompe) vor fi prevazute pe circuite separate astfel incat sa se 
realizeze o independenta in functionare. 

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de 
importanta a acestora.  

In zonele tehnice s-au prevazut prize cu grad de protectie sporit tip IP54, cu capac de 
protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.  

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor 
pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta 
minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra 
celor de incalzire. 
 

 Instalatii electrice de iluminat de securitate: 
 

Conform normativ I7 / 2011, subcap. 7.23.2, precum si SR EN 1838 si SR 12294 
iluminatul de siguranţă este de mai multe feluri: 

 iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului; 
 iluminat pentru interventii in zonele de risc; 
 iluminat de securitate  pentru evacuare; 
 iluminat de securitate impotriva panicii; 
 iluminat pentru marcarea hidrantilor 

 
Toate corpurile de iluminat folosite pentru iluminatul de securitate/siguranţă vor fi 

alimentate din circuitele normale de iluminat. 
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie realizate din 

materiale clasa B de reactie la foc, potrivit reglementarilor specifice, conform articolului 
7.23.3.3, din Normativul I7/2011. 
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a) iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului se asigură în următoarele 
încăperi: in camera pompelor de incendiu si in camera tabloului general. 

Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform NP I 7, subcap 
7.23.5.1, va folosi corpuri de iluminat cu sursa led, alimentate din circuitele normale de 
iluminat, fiind folosit la nevoie, iar la indisponibilitatea sursei de baza se va trece, automat, 
pe sursa de rezerva. 

Conform NP I 7, tabelul 7.23.1 timpul de functionare este pana la terminarea activitatii 
cu risc, dar nu mai putin de 3h. 

 
b) iluminatul de siguranţă pentru interventie se asigură în următoarele încăperi: 

încăperea centralei termice, camera tabloului general si camera pompelor de incendiu. 
Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform NP I 7, subcap 

7.23.6.1, va folosi corpuri de iluminat cu sursa led, alimentate din circuitele normale de 
iluminat, fiind folosit la nevoie, iar la indisponibilitatea sursei de baza se va trece, automat, 
pe sursa de rezerva. Conform NP I 7, tabelul 7.23.1 timpul de functionare este de cel putin 
1h. 

 
c) iluminatul de evacuare acest sistem de iluminat de securitate conform normativului 

I7/2011, articolul 7.23.7.1 si 7.23.7.2 se va prevede pe culoarele de circulaţie, casele 
scarilor, la orice schimbare de directie, la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz 
de urgenta, in exterior si langa fiecare iesire din cladire, fiind alimentat prin circuite separate 
fata de iluminatul normal. 

Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform NP I 7, subcap 
7.23.7.1, va folosi corpuri de iluminat cu sursa led, alimentate din circuitele normale de 
iluminat, fiind folosit permanent, iar la indisponibilitatea sursei de baza se va trece, automat, 
pe sursa de rezerva. Conform NP I 7, tabelul 7.23.1 timpul de functionare este de cel putin 
2h. 

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa respecte recomandarile din SR EN 
60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie), stabilite prin HG nr. 971/2006, 
SR ISO 3864-1 (simboluri grafice). 

 
d) iluminatul impotriva panicii se asigura in toate spatiile mai mari de 60mp. 
 Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform NP I 7, 

subcap 7.23.9.1, va folosi corpuri de iluminat cu sursa led, se va alimenta din circuitele 
normale de iluminat, fiind folosit la nevoie, iar la indisponibilitatea sursei de baza se va 
trece, automat, pe sursa de rezerva. Conform NP I 7, tabelul 7.23.1 timpul de functionare 
este de cel putin 1h. 

 
e) iluminatul pentru marcarea hidranţilor interiori sunt destinate identificării hidranţilor 

în lipsa iluminatului normal. 
Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform NP I 7, subcap 

7.23.11, va folosi corpuri de iluminat cu sursa led, alimentate din circuitele normale de 
iluminat, fiind folosit permanent, iar la indisponibilitatea sursei de baza se va trece, automat, 
pe sursa de rezerva. Conform NP I 7, tabelul 7.23.1 timpul de functionare este de cel putin 
1h. 

 Ele se vor amplasa aparent în afara hidrantului (alături sau deasupra) la maxim 2 m şi 
se vor inscripţiona cu litera „H” de culoare roşie. 
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Corpurile de iluminat pentru marcarea hidrantilor trebuie sa respecte recomandarile 
SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 
(simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminarea 
panourilor de semnalizare de securitate. 

 
 Instalaţii electrice pentru alimentarea receptorilor de putere  

 
 Instalatii aferente statiei de pompare incendiu: 
 

In cadrul acestei cladiri s-a prevazut o statie de pompare pentru stingerea inceputurilor 
de incendiu, statia de pompare pentru hidranti interiori. 

Apa pentru stingerea incendiilor este stocata intr-un rezervor amplasat langa statiile de 
pompare. Alimentarea cu apa a rezervorului se face de la reteaua de apa a orasului prin 
intermediul unei electrovane comandata automat functie de nivelul apei in rezervor, prin 
intermediul tabloului si aparatajului electric din furnitura, sau manual local. 

In cadrul acestor statii de pompare s-a prevazut un TE Pompe Incendiu, destinat 
receptorilor pentru stingerea incendiilor prin sistemul de hidranti interiori. 

Tabloul pompe incendiu, este alimentat din doua surse, o sursa de baza (inaintea 
intrerupatorului general) si o sursa de rezerva (generatorul electric), interconectate printr-un 
AAR  pentru anclansarea sursei de rezerva la avaria sursei de baza, cu cabluri rezistente la 
foc minimum 90 de minute. 

Din tabloul pompe incendiu, se alimenteaza cu energie electrica urmatoarele 
echipamente: 

- tabloul pompelor pentru hidranti  
Tabloul electric hidranti face parte din furnitura echipamentelor respective. 

Alimentarea electromotoarelor pompelor de incendiu din tablourile aferente este realizata 
de furnizorul pompelor. 

Au fost prevazute urmatoarele instalatii de comanda si semnalizare pe grupe de 
pompe: 

 
 Grupul pompelor pentru instalatia de hidranti. 

 

comenzi de la tabloul pompelor de hidranti in regim automat. 
- intrarea in functiune a pompei pilot la scaderea treptata a presiunii din reteaua de 

hidranti 
- intrarea in functiune a pompelor la scaderea treptata a presiunii din reteaua de 

hidranti 
- oprirea pompelor se face manual numai de la tabloul de hidranti. sau automat la 

protectie lipsa apa (in cazul in care pompele sunt prevazute cu protectie la lipsa apa); 
- intrarea in functiune a pompei de rezerva in cazul in care cea activa iese de sub 

tensiune 
- blocajul functionarii pompei pilot la nivelul minim minimorum in rezervorul de hidranti, 

pentru evitarea deteriorarii electromotorului pompei; 
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comenzi de la tabloul pompelor de hidranti in regim manual: 

- intrarea in functiune a pompelor la scaderea treptata a presiunii  din reteaua de 
hidranti 

- oprirea pompelor se face manual numai de la tabloul de hidranti. sau automat la 
protectie lipsa apa; 

- intrarea in functiune a pompei de rezerva in cazul in care cea activa iese de sub 
tensiune 

- blocajul functionarii pompei pilot la nivelul minim minimorum in rezervorul de hidranti, 
pentru evitarea deteriorarii electromotorului pompei; 

 
 Instalatii electrice de curenti slabi  

 
Instalatiile electrice de curenti slabi sunt reprezentate de: 

- sistem de voce-date (internet) 
- sistem de CCTV 
- sistemul de detectie si semnalizare la incendiu 
- sistemul de sononorizare si adresare publica 
 

 Sistemul de voce-date: 
 

Topologia de realizare a reţelei, este de tip stea, concepută pe baza recomandărilor 
standardului EIA/ TIA-568. Astfel, fiecare post de lucru (voce/date) se conectează printr-un 
cablu UTP Cat. 5 de la priza RJ45 de transmisie voce/date la punctul de distribuţie (rack). 
Cablurile vor fi conectate atât la nivelul dulapului (patch paneluri) cât şi la nivelul posturilor 
de lucru din spatiile de birouri, prin intermediul prizelor prevăzute cu conectori RJ45 
ecranaţi, în vederea asigurarii unei bune protecţii la factori perturbatori. Pentru spatiile 
comune si saloane s-a montat un sistem de acces point-uri pe fiecare etaj. 

In camera IT se va monta rack-ul principal de voce date de 24U ce va fi pus la 
dispozitia furnizorilor de telecumunicatii. Rack-ul si centrala telefonica se va lega la priza de 
pamant artificiala prin intermediul unei bare de echipotentializare.  

 
 Instalatia de televiziune cu circuit inchis CCTV 

 
Pentru mărirea siguranţei si pentru monitorizare s-a prevăzut un sistem de 

supraveghere video permanentă care utizează camere color de înaltă rezoluţie pentru 
surprinderea cat mai detaliata a imaginilor. Sistemul de televiziune cu circuit inchis are in 
componenta camere analogice de interior si de exterior si supravegheaza holurile, spatiile 
comune si perimetrul exterior al cladirii 

Transmisia se face prin cablu torsadat prin intermediul unor convertoare video balon. 
Alimentarea lor se face din surse cu back-up pentru asigurarea functionarii in cazul caderilor 
de tensiune. Inregistrarea datelor se face pe hardisk-uri pentru perioade de pana la 30 de 
zile. Camerele video sunt conectate la doua inregistratoare video digitale ce asigura 
simultan inregistrare, vizualizare live de imagini sau vizualizare de inregistrari, precum ofera 
si posibilitatea de salvare a inregistrarilor pe suport extern usb. Inregistratoarele permit 
vizualizare live si a inregistrarilor din internet.  
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Imaginile video vor fi preluate din toate zonele importante ale obiectivului. 
Intre camerele video şi locul unde se vor amplasa monitoarele, pentru transmiterea 

semnalului video se va utiliza cablu FTP cat.5 protejat in tub de protectie PVC. 
 
 Sistemul de detectie si semnalizare la incendiu: 
 
Sistemul de alarmare la incendiu este realizat într-o structură modernă, redundantă şi 

utilizează detectori inteligenţi controlaţi de microprocesor. 
Elementele componente software şi hardware sunt configurate astfel încât o singură 

defecţiune a unei componente electronice sau dispozitiv periferic să nu compromită 
funcţionarea normală a sistemului de alarmare la incendiu. Sistemul de alarmare la incendiu 
este redundant 100% (toate componentele electronice ale centralei cu rol activ în controlul 
sistemului sunt dublate). În eventualitatea unui defect în centrală sau în dispozitivele 
periferice, toţi detectorii şi funcţiile sistemului vor rămâne active în continuare, atât restul de 
periferice cât şi toate componentele centralei. Defectul este localizat şi afişat, în timp ce 
sistemul rămâne complet funcţional. 

Fiecare detector şi modul de control îşi verifică permanent starea şi o comunică 
centralei de alarmare la incendiu controlată şi monitorizată de microprocesor. Semnalizările 
false şi erorile de comunicaţie sunt filtrate prin transmisie repetată între detectori/periferice 
şi centrala de alarmare la incendiu. 

Astfel se asigură continuarea funcţionalităţii sistemului în cazul defectării unui detectori 
sau al semnalării unui defect pe o zonă (grupă de detectori/periferice). 

În cazul unui defect, scurt-circuit sau întrerupere a cablului din sistemul de alarmare la 
incendiu toate celelelte elemente detectori sau module sunt în continuare pe deplin 
funcţionale. 

Fiecare element detector sau modul încorporează izolator la scurtcircuit, pentru un 
grad de siguranţă crescut şi pentru optimizarea traseelor de cabluri, ce permite astfel 
trecerea prin diferite zone de detecţie. 

Sistemul oferă posibilitatea localizării exacte a defectelor semnalate de dispozitivele 
periferice (detectori, module, butoane) şi a scurtcircuitelor sau secţionării de cablu. Aceste 
informaţii de localizare vor fi afişate în mod text pe ecranul centralei şi pe imprimanta 
acesteia. 

Detectorii, elementele de intrare şi ieşire, sirenele, flash-urile, etc. toate sunt de tip 
adresabil, cu posibilitate de conectare directă la bucla de incendiu. 

Alocarea şi interconectarea detectorilor în zone este posibilă din orice poziţie de pe 
bucla de incendiu. Extinderile ulterioare ale unei zone de detectori este uşor de realizat, 
fără a fi necesară schimbarea adreselor detectorilor sau reprogramarea altor detectori. 

În vederea optimizării procesului de întreţinere, sistemul beneficiază de avertizări 
timpurii în acest sens. Detectorii contaminaţi sau detectorii ce necesită întreţinere vor fi 
indicaţi în text clar pe ecranul centralei. 

Centrala sistemului de alarmare la incendiu include un afişaj electronic pentru texte în 
clar, de 6 linii a câte 40 de caractere, în limba română. 

Afişare individuală a stării pentru fiecare element din sistem. 
Este posibilă afişarea tuturor mesajelor de alarmă, a defectelor, a dezactivărilor şi 

activărilor prin navigare manuală („scrolling”). 
Etichetare individuală personalizată pentru fiecare element pentru alarmă, defect, 

deranjament sau activare, indicată cu data şi ora specifică. 
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Centrala sistemului de alarmare la incendiu este aprobată şi certificată drept dispozitiv 
electric de control şi poate semnaliza şi opera toate elementele conectate. Toate 
elementele conectate vor fi indicate prin informaţii de localizare liber programabile (etichete 
individuale personalizate). 

Sistemul permite salvarea ultimelor 65.000 evenimente şi tipărirea lor repetată. 
Evenimentele salvate vor fi afişate pe ecranul panoului de operare, tipărite pe imprimanta 
de evenimente, sau citite din memoria centralei printr-o aplicaţie software instalată pe un 
PC.  

Lungime maximă a buclei 3500m, maxim 250 elemente adresabile pe o buclă. 
Declanşare alarmă programabilă condiţionată de 2 detectori. 

Mod de lucru de zi şi de noapte (ziua - cu posibilitate de întârziere a declanşării 
alarmei, noaptea - alarma se declanşează instantaneu). 

 
Unitate centrală de detecţie şi semnalizare incendiu 
Pentru detecţia şi semnalizare incendiului se va utiliza o centrala adresabila cu 

minimum 4 bucle adresabile, maxim 64 elemente / bucla,  care va respecta prevederile art. 
3.3.13 din P118/3-2015, montata in camera centralei de incedniu, care va fi alimentata 
inaintea intrerupatorului general cu cablu rezistent la foc minimum 90 de minute. La 
indisponibilitatea sursei de baza se va trece, automat, pe sursa de rezerva, adica pe cei 4 
acumulatori de 12V/18Ah ca sursa de rezerva care îi va permite funcţionarea pe o perioadă 
mai mare de 48 de ore în stand-by şi de ½ oră în alarmă 

 
Detector multicriterial 
Detector inteligent adresabil cu senzori multipli, poate fi folosit drept detector de fum, 

detector de temperatură sau detector combinat de fum şi temperatură, în conformitate cu 
EN54-5 şi EN54-7, pentru detecţia incendiilor cu ardere mocnită precum şi a celor cu 
flacără deschisă, încă din fază incipientă. Funcţionează pe baza tehnologiei CUBUS 
(memorarea stării uzuale a temperaturii mediului, ajustarea automată a sensibilităţii camerei 
optice în funcţie de modificările de temperatură ale ambientului) pentru compensarea 
automată a condiţiilor mediului ambiant, fără configurarea de parametri complicaţi.  

Caracteristici:  
  diferite metode de detecţie, senzori interconectaţi, detecţia fumului se face 

întotdeauna prin corelare cu detecţia temperaturii; 
 detectarea temperaturii poate fi configurată conform claselor A1, A2, B 
precum şi conform indicilor R şi S, în conformitate cu EN54-5; 

 memorarea stării de poluare fără posibilitatea de a fi ştearsă; 
 memorarea numărului de ore de funcţionare; 
 generarea de rapoarte de timp rămas estimat de funcţionare, corelat cu 

starea de contaminare/murdărire, prin software specializat de service; 
 configurarea de praguri de alarmă pentru compensarea influenţelor 

mediului ambiant; 
 monitorizare automată permanentă; 
 izolator de scurt circuit integrat; 
 imunitate ridicată împotriva interferenţelor de natură electromagnetică; 
 filtre de alarmă nou proiectate; 
 evaluare dinamică a semnalelor; 
 logică decizională inteligentă; 
 cumunicaţie interactivă; 
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 identificare automată a adresei detectorului; 
 funcţii de programare comprehensive; 
 compatibilitate retrogradă şi progresivă; 
 adresarea detectorilor printr-un Număr Unic; 
 tensiune de funcţionare 16-30 Vcc; 
 consum în stand-by max. 120 μA; 
 consum în alarmă min. 0,5 mA, max. 10 mA; 
 temperatură de funcţionare -25°C ... +60°C. 

 
Soclu standard de montare pentru detectori 
Folosit pentru montarea şi conectarea detectorilor automaţi adresabili, cu montare 

aplicată. Detectorul se prinde de soclu printr-un mecanism de prindere de tip „bayonet 
mount”. Pentru conectarea cablului de incendiu se foloseşte o regletă cu 6 pini, la care se 
poate adăuga o regletă suplimentară cu 4 pini pentru a forma puncte de izolare 
suplimentare.  

Caracteristici: 
 temperatură de funcţionare -20°C ... +70°C; 
 clasă de protecţie IP44. 

 
Buton manual de alarmare (tip B) adresabil – clasă de protecţie IP24 
Carcasă roşie, conform cu EN54-11 (tip B) pentru declanşarea manuală a stării de 

alarmă, pentru montare la interior. 
Alarma se declanşează prin spargerea geamului, butonul rămânând în starea de 

alarmă până la înlocuirea geamului spart. Starea de alarmă este indicată printr-un LED roşu 
integrat. Butonul dispune şi de izolator la scurt circuit, ceea ce-i permite instalarea direct pe 
buclă, alături de detectori şi alte elemente.  

Caracteristici: 
 indicarea stării de alarmă printr-un LED roşu; 
 mesaj de service în cazul defectării unei componente; 
 dezactivare individuală; 
 izolator de scurt circuit integrat; 
 tip B, în conformitate cu EN54-11; 
 tensiune de funcţionare 15-30 Vcc; 
 consum stand-by max. 120 μA; 
 consum în alarmă max. 2,5 mA; 
 temperatură de funcţionare -20°C ... +50°C; 
 clasă de protecţie IP24; 

 
Modul adresabil de intrare/ieşire 
Adresabil, dispune de o ieşire pe releu NO/NC, două intrări pentru interogarea 

contactelor libere de potenţial (fie monitorizate sau nemonitorizate) şi o intrare optocuplor ce 
poate fi folosită la monitorizarea tensiunilor externe. Acest modul poate fi folosit cu 
precădere pentru conectarea în buclă a detectorilor speciali.  

Caracteristici: 
 conectare facilă a detectorilor convenţionali pe 4 fire; 
 consum redus 550 μA; 
 izolator de scurt circuit integrat;  
 ieşire releu 230V/2A (max. 60W); 
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 intrări monitorizate pentru interogarea contactelor libere de potenţial; 
 intrare optocuplor pentru interogarea tensiunilor externe de 0-30Vcc; 
 cutie de montare IP66, inclusiv dozele de admisie a cablurilor; 
 tensiune de funcţionare 15-27 Vcc, din buclă; 
 temperatură de funcţionare -20°C ... +60°C; 
 clasă de protecţie IP66 (numai în cutia de montare); 

 
Semnalizator optic paralel 
Indicator individual pentru localizarea alarmei semnalizate de detectori aflaţi în afara 

câmpului vizual (instalaţi în tavanul fals, etc.). În eventualitatea unei alarme, indicatorul 
paralel va fi activat simultan cu detectorul, LED-ul indicatorului luminând intermitent roşu. 

Caracteristici: 
 tensiune de funcţionare 6-30 Vcc; 
 consum 0,9mA; 
 frecvenţă LED 1,8 - 3,4 Hz; 
 temperatură de funcţionare 0°C ... +60°C; 
 clasă de protecţie IP42; 

 
Sursă de alimentare 
Sursă de alimentare externă 24V/1A, conformă cu EN54-4 si VdS-2541, în carcasă, 

pentru conectare la sistemul de alarmare la incendiu. Circuitul de alimentare şi cel al 
acumulatorilor este 

monitorizat constant, iar curentul de încărcare a acumulatorilor este modificat în 
funcţie de temperatură. În eventualitatea unei supra-sarcini, tensiunea maximă de ieşire 
este limitată în consecinţă, iar în cazul unei căderi de tensiune sub nivelul pragului de 
deconectare, acumulatorii sunt decuplaţi pentru evitarea sulfatării. Sursa funcţionează în 
modul standby în paralel, asigurând alimentarea în cazul căderii tensiunii de la reţeaua 
publică. 

Caracteristici: 
 carcasă de culoare gri RAL7035; 
 clasă de protecţie IP30; 
 tensiune de ieşire 24 Vcc / 1,6 A max.; 
 temperatură de funcţionare -5°C ... +40°C 

 In camera de securitate se va monta un panou repetitor, in care vor fi afisate toate 
cele mentionate mai sus in timp real. 

 
 Instalatia de sonorizare si adresare publica:  
 
S-a prevazut un sistem de sonorizare si adresare publica care are ca scop difuzarea 

de: 
 - mesaje de alarmare preinregistrate; 
 - muzica de ambianta; 
Sistemul va trebui sa fie in conformitate cu normele EN 54 si EN 60849. Instalatia de 

sonorizare pentru anunturi de urgenta este impartita pe circuite (linii de anunturi) legate la 
centrala audio. Circuitele vor fi destinate pentru spatiile comune,  coridoarele de evacuare, 
spatiile administrative. Anunturile vor fi facute de la dispeceratul de securitate.  
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Structura sistemului 
Sistemul de sonorizare este alcatuit din: 
- unitatile de control sistem master si slave, amplificatoarele, sursele si acumulatorii. 
- consola pentru difuzarea de mesaje vocale situata la receptie (microfon pentru 

anunturi si microfon pentru pompieri). 
- difuzoare de diferite tipuri amplasate in toate spatiile comune; 
   
Unitatea centrala de amplificare este situata in rack, la parter si este prevazuta cu 

acumulatori proprii 24V, care in cazul unei intreruperi de curent vor asigura alimentarea de 
rezerva. Deasemenea unitatea centrala va avea intrari pentru microfoane (microfon anunturi 
si microfon pompieri), o intrare de la centrala de semnalizare incendiu si o intrare de 
rezerva. Se prevad module de amplificare pentru fiecare circuit, microfon cu, consola pentru 
selectia zonelor, modul cu anunt mesaj de evacuare si unitate pentru tonuri si volum. 
Centrala va fi folosita pentru anunturi obisnuite cat si pentru situatii de urgenta, evacuare 
etc.  

In conditii de functionare normala, din regia de sonorizare se difuzeaza muzica de 
ambianta. De la consola, cu diverse grade de prioritate, se pot transmite diferite mesaje 
vocale.  

Difuzoarele din obiectiv vor avea o putere de 20W. Sunt montate la interior si sunt 
prevazute cu sistem de prindere incastrata.   

In cazul aparitiei unei alarme, din centrala de incendiu, prin intermediul unui contact 
liber de potential, este pornit inregistratorul digital de mesaje preinregistrate. 

Traseele fizice sunt astfel gandite incat sa se integreze in sistemul celorlalte trasee de 
curenti slabi. Astfel cablurile sunt pozitionate in jgheaburi, iar pe tavane in tuburi de 
protectie.   

Reteaua de cablare va fi realizata cu cablu rezistent la foc JE-H(St)H 2x2x0.8mm² 
protejate in tub protectie de 16mm rezistent la foc minim 30 de minute.(inclusiv prinderile). 
Dozele de derivatie vor fi rezistente la foc minim 30 min. 

Fiecare linie de sonorizare va fi prevazuta cu, capete de linie. (end of line) 
 
 Criteriul de performanţă: evitarea riscului de izbucnire a unui incendiu s-au 

producere a unei explozii, a impus prevederea următoarelor dotări şi măsuri: 
 

 Instalaţie de paratrăsnet pentru protecţia la supratensiuni atmosferice 
directe 

In conformitate cu prevederile NP I7, cap. 6, a rezultat necesitatea realizării instalaţiei 
de paratrasnet exterioara IPTE şi interioară IPTI. 

IPTE va fi realizată cu PDA corespunzător nivelului III intarit de protecţie rezultat din 
calcule. 

Pentru protejarea clădirii împotriva descărcărilor electrice din atmosferă, se va monta 
un dispozitiv de captare cu amorsare tip MicroLight de tip Micro 30, cu raza de 44.72 m. 
Dispozitivul de captare va fi montat pe tija ancorata in minim trei puncte, cu inaltimea tijei de 
5m. PDA-ul va avea patru coborari din conductor de aluminiu cu diametrul de 10mm,, care 
se vor racorda la priza de pamant artificiala comuna prin intermediul a patru piese de 
separatie montate pe invelitoarea obiectivului.  

Aceasta priza de pamant va fi formata din 25 de electrozi verticali tip cruce, l = 1.5 m 
sudati intre ei prin electrozi verticali din platbanda Ol Zn 40x4mm.  



 

 53 

Obiectivul va fi prevazut cu doua bare principale de legare la pamant amplasate astfel: 
- BPPE1 – amplasată langa TEG, în încaperea tabloului general; 
- BPPE2 – amplasată la etajul 1. 
 La BPPE-uri vor fi conectate toare barele de egalizare a potentialelor, toate 

elementele metalice aflate în contact cu solul, inclusiv conductoarele electrice active, prin 
intermediul eclatoarelor adecvate.  

Coborarile vor fi la o distanţă minimă de cel puţin 1m faţă de alte obiecte metalice din 
apropiere.  

Pe seama retelei de echipotentializare realizata si pentru protectia la soc electric, s-a 
realizat IPT interioară, cu care s-au asigurat distantele minime de protecţie dintre 
elementele IPTE şi carcase şi elemente metalice, din interior. 

Conductorii de coborare vor fi instalaţi astfel încât distanţa spre pământ să fie cea mai 
scurtă posibil, evitând ca ei să urce sau să formeze unghiuri închise. Este interzisă 
utilizarea cablurilor coaxiale izolate drept conductori de coborare.  

 
 Sistem de protecţie la spratensiuni atmosferice transmise prin reţea şi de 

comutaţie- LMPS  
Măsurile fundamentale de protecţie ale LMPS sunt: 
- acţiunea SPD – dispozitive de protecţie destinate să limiteze supratensiunile 

tranzitorii şi să devieze supracurentii determinati de efectele electromagnetice ale curentului 
de trasnet; 

- retea de echipotentializare. 
Aparatele de protectie la supratensiuni, prevăzute în schemele electrice sunt: 
- SPD1 - instalate in tabloul generala (TEG); 
- SPD2 – instalate in tablourile electrice intermediare; 
SPD alese trebuie să fie verificate la supratensiunile temporare datorate defectelor din 

reţeaua electrică de joasă tensiune în conformitate cu recomandările din SR CHI 60364-4-
44. 

Conectarea SPD în circuitul de protejat se va face astfel încât să rezulte conductoare 
cât mai scurte (în mod obişnuit sub 0,5 m, având în vedere faptul că lungirea legaturii 
determina reducerea eficientei sistemului de protectie).  

Reţeaua de echipotentializare a LMPS este asigurată prin sistemul de legare la 
pământ prevăzut pentru sistemul de protectie la soc electric, şi IPT interioară. 

 
 Adaptarea instalaţiei electrice la gradul de rezistenţă la foc al elementelor de 

construcţie 
Pentru ca, componentele instalaţiilor electrice să nu determine risc de incendiu, 

acestea nu se vor monta pe suporturi combustibile.  
Pentru  cazurile în care acest deziderat nu se poate asigura s-au luat următoarele 

măsuri: 
- strat de tencuială; 
- cabluri rezistente la foc. 
 
 Pentru limitarea incendiilor de origine internă a instalaţiilor electrice s-a 

asigurat  
Protectia automata la scurtcircuit pentru fiecare circuit si coloana, cu aparate de 

protectie cu capacitate de rupere adecvata. 
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Capacitatea de rupere a întrerupătoarelor automate, va fi superioară valorii curenţilor 
de scurtcircuit maximi pe care va trebui să-i deconecteze. 

 
 
 Siguranţa în exploatare 
Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzător categoriei de importanţă a cladirii si 

în conformitate cu reglementarile tehnice, s-au prevazut urmatoarele dotari: 
 Sistem de protecţie la şoc electric  
Bazat pe întreruperea alimentării, corespunzător retelei TN, deoarece sursa este cu 

punctul neutru distribuit, respectiv schema TN-C, până la originea instalaţiei electrice de 
utilizare a consumatorului.  

În conformitate cu cerinţele NP-I7/2011 se impun următoarele: 
a) - toate masele instalatiei electrice trebuie legate, prin conductoare de protecţie (PE) 

la neutrul alimentarii, legat la pământ; 
b) – reţea de echipotenţializare - componentă a sistemului de legare la pământ – va 

avea noduri intermediare BPE şi două noduri centrale BPPE1 si BPPE2 ca bare principale 
de protectie si echipotentializare a unei retele de conductoare de protectie pentru legarea 
suplimentara la pamant a carcaselor (maselor) şi pentru echipotentializarea acestora dar şi 
a elementelor metalice din sau care acced în ansamblul construit; 

c) - în fiecare tablou electric se va realiza o baretă PE la care se vor lega: 
            - conductorul PE distribuit al sursei; 
            - conductoarele PE pentru fiecare circuit sau coloană descendenta; 
            - conductorul PE pentru legarea carcasei metalice, a tabloului respectiv, la PE. 
d) – legarea la pamant, prin intermediul barelor principale de legare la pamant, se va 

face la priza de pamant artificiala propusa; 
Două categorii de elemente metalice se vor interconecta in reteaua de 

echipotentializare ai anume: 
- carcasele, masele, echipamentelor electrice – se vor lega direct la BPE cu 

conductoare de protectie PE si prin legaturi de echipotentializare suplimentare la aceeasi 
BPE; 

- elementele metalice (tevi metalice ale diferitelor utilităti, armatura metalica a 
structurii, etc.) – se vor lega cu legături de echipotentializare (care pot fi ai suplimentare). 

 
 Pentru limitarea zonei afectate de un eventual defect s-a realizat Sistemul de 

protecţie la suprasolicitări termice determinate de curenţi de suprasarcină 
şi scurtcircuit.  

Acesta s-a realizat cu întrerupatoare automate, dimensionate conform  NP-I7 si pentru 
care se asigura si actionare selectiva.  

Capacitatea de rupere a întrerupatoarelor automate, va fi superioara valorii curentilor 
de scurtcircuit maxim pe care va trebui sa-i deconecteze.In instalatie se va utiliza nulul de 
lucru NL şi nulul de protecţie PE.  

Pentru circuitele de prize şi circuitele de iluminat, în schema TN s-a prevăzut protecţia 
împotriva curentilor reziduali de defect cu dispozitive de protectie diferentiala de mare 
sensibilitate, I = 30mA. 

In schema IT medical circuitele sunt protejate doar cu întrerupătoare automate 
magneto termice. 
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Prin proiect s-a prevazut echiparea tabloulurilor electrice cu întrerupatoare automate 
prevazute cu dispozitive diferentiale de mare sensibilitate tip G, 100 mA şi 30mA. 

 
 

 Instalaţia de legare la pamant 
Se va realiza o priză de pământ artificială (comună cu instalaţia de paratrasnet). 
La această priza se vor lega: 

- bara principala de protectie si echipotentializare BPPE1 – amplasata in camera 
tabloului general; 

- bara principala de protectie si echipotentializare BPPE2 – amplasata la etajul 1; 
- coborarile instalatiei de paratrasnet; 
- SPD1 din TEG si SPD-urile2 din tablourile intermediare; 
- punctul neutru al grupului electrogen; 

Valoarea rezistenţei prizei de legare la pământ trebuie să fie mai mică de 1 ohm.  
Elementele componente ale prizei de pamant artificiale trebuie să se afle la cel putin 

2m de orice canalizare metalica sau cabluri electrice din pamant. 
 

  Masuri de protectie impotriva electrocutarilor: 
 
Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se va 

asigura legarea la conductorul de protectie. In acest scop toate partile metalice ale 
instalatiei si echipamentelor electrice, care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care, in 
mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune, se vor lega la conductorul de 
protectie. 

Conductorul de protectie va fi separat de neutru si va fi protejat pe tot parcursul lui 
pana la carcasele receptoarelor electrice in aceleasi conditii ca si conductoarele active de 
faza si neutru. 

Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutarii prin atingere directa se va asigura: 
- izolarea electrica a tuturor elementelor conducatoare de curent ce fac parte din 

circuitele curentilor de lucru; 
- utilizarea de tablouri electrice avand grad de protectie corespunzator; 
- amplasarea la inaltimi inaccesibile in mod normal a echipamentelor electrice. 
 
  Masuri de protectia muncii si de aparare impotriva incendiilor: 

 
14.1 Masuri impotriva atingerii directe  

Protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari, protectie diferentiala, conform 
prevederilor normativului I7-2011. 

 
14.2. Masuri impotriva atingerilor indirecte. 

Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE, prin al 
treilea, respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale 
tablourilor sau receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30 
mA pe circuitele de prize. 

S-a realizat de asemenea o retea de echipotentializare formata din bare de 
echipotentializare montate langa tablourile electrice, barele fiind legate la bara principala 
prin conductoare flexibile din Cu cu izolatie galben-verde. 
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Bara principala de egalizare de potential se leaga de priza de pamant prin intermediul 
a unei platbande OLZn 40x4. 

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la 
conductoare de protectie intr-un circuit de protectie. 

 
 Exigente de calitate  

 
Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin: 
•    Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul 

utilizarii; 
•  Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a 

corpurilor de iluminat, care nu produc deteriorari si uzura; 
•    Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturile de utilizare; 
•  Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (cum ar fi asigurarea tabloului electric 

impotriva rasturnarii, utilizarea conductorilor flexibili, cu rezerva la rosturi); 
Siguranta la foc se realizeaza prin: 
•    Adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de 

constructie; 
•   Incadrarea instalatiei electrice in categoriile de pericol de incendiu, respectiv de 

pericol de explozie; 
•    Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice; 
 
Siguranta in exploatare se realizeaza prin: 
•     Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice, prin atingere directa, sau 

indirecta; 
•   Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal: protectia la 

suprasarcina si la scurtcircuit; 
Protectia mediului  se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a 

dezvoltarii de substante nocive sau insalubre, de catre instalatiile electrice; 
Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin limitarea nivelului de zgomot (cu 

respectarea reglementarilor in vigoare) al echipamentelor, utilajelor etc, prevazute in 
prezentul proiect, asigurand totodata confortul acustic al utilizatorilor cladirii.  

 
3.2.5.1 INSTALATII SANITARE 

 
DESCRIEREA SOLUTIILOR ADOPTATE: 
 

Varianta 1 (adoptata) : include obiecte sanitare pentru copii cu baterii amestecatoare 
cu actionare prin fotocelula si termostat pentru realizarea unei economii a apei folosite prin 
deschiderea/inchiderea automata, la sesizarea prezentei/absentei consumatorului, cat si a 
reglarii temperaturii apei calde menajere , WC-uri cu rezervor la semiinaltime si distributie 
apa rece / calda din polietilena; 

 

Varianta 2:  include obiecte sanitare pentru copii cu baterii amestecatoare cu 
actionare manuala si WC-uri cu rezervor de spalare incastrat si distributie apa rece / 
calda din teava de otel zincat. 
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Alimentarea cu apa 
Alimentarea cu apa a obiectelor sanitare se va realiza printr-un racord DN50 

(PEID Ø63mm) de la conducta de bransament. Bransamentul va fi prevazut cu robineti 
de separare si contor de apa. Contorul va fi montat intr-un camin de bransament 
amplasat la limita de proprietate. 

Distributia orizontala pana la obiectele sanitare se face deasupra plafonului fals sau in 
spatele peretilor de rigips in sistem ramificat. Apa calda menajera se distribuie la 
obiectele sanitare  prin conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece. S-
au prevazut armaturi de inchidere, golire si siguranta: 

 robineti de inchidere sferici, cu sectiunea de trecere totala; 
 robineti de reglaj, coltari, la obiectele sanitare. 

Reteaua de distributie se va executa din conducte de polietilena reticulata la 
presiuni inalte PP-R, izolate impotriva producerii condensului (cu izolatie armaflex, 
grosime 9 mm). Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si 
bride. 

Prepararea apei calde se va realiza cu 1 boiler solar, cu doua serpentine, cu 
capacitatea de 500l. 
 

 Canalizarea menajera 
Apele uzate evacuate sunt: menajere obisnuite. Instalatia de canalizare menajera 

asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele 
sanitare. Apele uzate menajere vor fi evacuate pana la caminele de canalizare 
amplasate la exterior. 

Apele uzate menajere vor fi colectate prin coloane si prin colectoare amplasate la 
demisol.  
 Preluarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare amplasate la demisol se 
va realiza prin pompare. 

Coloanele se vor monta mascate, in ghene. dar cu posibilitati de acces la piesele 
de curatire. Inaltimea de  montaj a pieselor de curatire va fi de 40-80 cm fata de 
pardoseala. Aerisirea coloanelor se face prin prelungirea cu 50 cm peste nivelul terasei a 
coloanelor de scurgere, cu conducte din fonta de scurgere si cu caciuli de ventilatie. 

Conductele de legatura de la obiectele sanitare la coloane se vor monta ingropat in 
zidarie sau in spatele peretilor din gips-carton. Conductele de canalizare ce se vor 
amplasa la plafonul incaperilor se vor masca prin plafoane sau grinzi de rabit. 
Racordurile de la obiectele sanitare vor avea dimensiunile si pantele prevazute in STAS 
1795-87. 

Apele uzate menajere se evacueaza la caminele de canalizare montate la exterior 
si evacuate la reteaua de canalizare existenta. 

Instalatia de canalizare menajera se va executa cu urmatoarele materiale: 
 pentru traseele exterioare se vor utiliza conducte din PVC-KG; 
 pentru racordurile la obiectele sanitare, coloanele de canalizare menajera si 

colectoarele orizontale se vor utiliza conducte polipropilena; 
Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride. 
Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub 

adancimea de inghet 100 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77). 
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 Canalizarea pluviala 
Se vor colecta si se vor evacua apele pluviale de pe suprafata teraselor. Apele 

pluviale vor fi evacuate in sistem separativ pana la caminele de canalizare amplasate la 
exterior. 

Acoperisul cladirii este prevazut cu pante de scurgere catre receptorii de terasa. 
Apele pluviale se evacueaza la caminele de canalizare montate la exterior. 

Sistemul de canalizare de la exterior este un sistem unitar care devereseaza apele uzate 
la reteaua de canalizare existenta.  

Pentru instalatia de canalizare pluviala se vor utiliza conducte din polietilena de 
inalta densitate pentru canalizare PEHD. Toate conductele vor fi izolate fonic si impotriva 
producerii condensului. 

Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea 
de inghet 100 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77). 

 
 

 Hidranti de incendiu 
Cladirea va fi echipata cu urmatoarele tipuri de instalatii de stingere a incendiilor: 
 instalatie cu hidranti de incendiu interiori; 
 instalatie cu hidranti de incendiu exteriori. 

 
Hidranti de incendiu interiori 

Cladirea se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu 
instalatie de hidranti de incendiu interiori conform prevederilor din normativul P118/2-
2013 art. 4.1. 

Instalatie cu hidranti de incendiu interiori va indeplini urmatoarele cerinte: 
 debitul specific minim al unui jet: qih=2,1 l/s; 
 numarul de jeturi in functiune simultana: 2 jeturi; 
 debitul de calcul al instalatiei: Qii = 2 × 2,1 l/s = 4,2 l/s; 
 timp teoretic de functionare: 10 minute. 

Hidrantii interiori vor fi amplasati in nise in holurile de circulatie, in locuri vizibile si 
usor accesibile in caz de incendiu. 

Hidrantii de incendiu interiori se vor echipa cu furtunuri plate (standard referinta SR 
EN 671-2) si teava de refulare universala montata la extremitatea furtunului, pentru a 
forma, dirija si controla jetul de apa. Teava de refulare va fi prevazuta cu un robinet de 
inchidere a alimentarii cu apa, cu supapa sau de alt tip cu deschidere lenta.  Suportul de 
furtun plat va fi cu tambur. Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul 
de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei, 
se monteaza intr-o cutie speciala, amplasata aparent  la inaltimea de 1,50 m fata de 
nivelul pardoselii curente. Hidrantii interiori se vor monta astfel incat usa sa se deschida 
la un unghi de 170°. 

Se vor utiliza hidranti interiori (de tip SR EN 671-2) au urmatoarele caracteristici:  
 Robinet  hidrant Dn 50mm, Pn 12bar  
 Tambur cu furtun plat tip C, Dn 50mm, lungimea furtunului 20m  
 Ajutaj de pulverizare tip C, diametrul duzei de refulare de 13 mm 
 Cheie pentru racordare 
 Presiunea necesara la ajutaj de pulverizare al tevii Hnec=22 mCA 
 Debitul specific minim al unui jet 2,1 l/s   
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 Lungimea jetului compact: 10 m 
 Lungimea jetului pulverizat sub forma de perdea: 6 m 
 Lungimea jetului pulverizat conic: 3 m 

Instalatia de hidranti interiori  se executa din teava zincata de otel. 
Alimentarea instalatiei de hidranti de incendiu interiori, la parametrii de debit si 

presiune necesari, se asigura de la gospodaria proprie de apa pentru incendiu. 
Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub 

adancimea de inghet 100 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77). 
Respectand prevederile art. 4.13 din Normativul P118/2-2013, in lipsa iluminatului 

normal,  identificarea  hidrantilor  trebuie sa  se faca  prin iluminat de securitate pentru 
marcarea hidrantilor interiori. Conform I7-2011 lampile pentru marcarea hidrantilor 
trebuie sa functioneze cel putin 1h. Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor 
interiori va fi realizat cu corpuri de iluminat echipate local cu kituri de emergenta cu 
baterii cu autonomie de 1 ora cu durata de comutare intre 0,5s - 5s , alimentate cu 
energie electrica din tablourile electrice prevazute pentru spatiile respective. 

Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride. 
 
Gospodaria de apa pentru instalatiile de hidranti de incendiu interiori 
Parametrii de debit si presiune pentru instalatia de hidranti vor fi asigurati de un 

grup de pompare amplasat intr-o incapere aflata la demisolul cladirii, in vecinatatea 
rezervorului de incendiu. 

Rezerva de apa pentru combaterea incendiilor va fi pastrata intr-un rezervor ce 
asigura volumul util necesar de 2,52 mc. Rezervorul va fi montat in subsol in camera 
pompelor. 

 
Hidranti de incendiu exteriori 

Cladirea se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu 
instalatie de hidranti de incendiu exteriori conform prevederilor din normativul P118/2-
2013 art. 6.1 si NP022-1997 

Instalatia cu hidranti de incendiu exteriori va indeplini urmatoarele cerinte: 
 debitul de apa pentru stingerea unui incendiu: Qie= 10 l/s; 
 timp teoretic de functionare: 180 minute. 

Numarul de incendii simultane este 1. 
Hidrantii de incendiu pot fi subterani sau supraterani, în functie de amplasarea 

acestora. Jeturile de apa realizate cu ajutorul hidrantilor de incendiu exteriori, trebuie sa 
atinga toate punctele combustibile ale cladirii, considerand  raza de actiune a hidrantilor 
in functie cu lungimea furtunului de maximum 120m. 

Hidrantii exteriori sunt asigurati de Apa Nova (vezi aviz). 
 

 MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN EXECUTIE 
Managementul responsabil pentru executia lucrarii va asigura conditii optime de 

respectare a prevederilor cuprinse in Planului de securitate si sanatate in munca al 
santierului si Planurile proprii de securitate si sanatate in munca specifice 
subantreprenorilor de lucrari de instalatii 

Se vor respecta cerintele minime generale de securitate si sanatate in munca 
referitoare la locurile de munca specifice executiei lucrarilor de instalatii. 
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Pentru asigurarea securitatii muncii antrepriza de montaj va lua masuri in vederea 
instruirii personalului de lucru astfel incat sa-si insuseasca si sa respecte instructiunile de 
securitatea muncii specifice fiecarui loc de munca. 

Conducerea antreprizei va elabora masuri de asigurare a securitatii si sanatatii 
personalului care trebuie dotat cu echipament de lucru conform “Normativului individual 
de protectia muncii” . Receptionarea instalatiei si punerea in functiune este posibila 
numai dupa ce se constata ca s-au respectat prevederile proiectului si cele ale 
furnizorilor de utilaje. 

Pe perioada realizarii investitiei, in activitatea de constructii - montaj se vor 
respecta normele specifice de securitatea muncii dintre care mentionam: 

o personalul muncitor va executa numai lucrarile incredintate de seful de echipa 
sau maistru si numai acelea pentru care este calificat 

o incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor se va face de 
personal specializat, dotat cu echipament de protectie corespunzator 

o materialele se vor depozita pe sortimente, in stive, stelaje, asigurate impotriva 
rostogolirii si miscarii necontrolate, fara a se sprijini de pereti, schele, utilaje 

o personalul muncitor care lucreaza la inaltime, pe schele si platforme va fi dotat 
cu echipament de lucru si protectie corespunzator 

o conducatorii locurilor de munca vor urmari mentinerea disciplinei, a ordinii si a 
curateniei la locul de munca precum si mentinerea libera a cailor de acces 

o operatiile de prelucrare a tevilor vor fi executate pe bancul de lucru, cu 
echipament de protectie adecvat 

o montarea tevilor se va face pe suporturi dimensionate pentru a rezista la 
greutatea conductei umpluta cu apa si acoperita cu izolatie cât si la eforturile 
rezultate din dilatare;  in cazul montarii tevilor in apropierea instalatiilor 
electrice se vor lua masuri de intrerupere a alimentarii cu energie electrica pe 
toata perioada montajului 

o fiecare trusa de instalator trebuie sa contina un pachet de pansamente si  
dezinfectante pentru eventualele zgârieturi sau rani usoare 

o in timpul probelor ce se fac la conducte este interzisa stationarea personalului 
muncitor in apropierea conductelor 

o in timpul confectionarii si montarii saltelelor de vata minerala personalul 
muncitor trebuie sa folosesca ochelari, mânusi si masti de protectie. 

Toate aceste masuri de protectie a muncii nu sunt limitative, ele vor fi completate 
de antrepriza de montaj. 

 
 MASURI PENTRU PREVENIREA SITUATIILOR DE URGENTA  

 
Se va avea in vedere ca in timpul montarii instalatiilor sa se mentina o curatenie 

deosebita a spatiului de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat 
indepartate pentru a preveni izbucnirea unor incendii. Personalul care efectueaza 
montajul are obliga¡ia sa predea locul de munca curat, inclusiv spatiile folosite pe 
parcursul lucrarilor pentru depozitarea diferitelor materiale. 

Executantul are obligatia sa asigure securitatea spatiului de lucru impotriva 
incendiilor si sa doteze locurile de munca cu mijloace de stins incendiul corespunzatoare 
normativelor in vigoare. Personalul de executie va fi instruit privind normele de paza 
contra incendiilor si masurile ce trebuie luate in cazul izbucnirii unui incendiu. 
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La efectuarea probelor si receptionarea lucrarilor beneficiarul trebuie sa verifice 
daca toate masurile de protectia muncii si de prevenire si stingerea incendiilor sunt in 
stare de functionare. La sudarea oxiacetilenica generatoarele de acetilena transportabile 
se vor instala in aer liber, in afara incaperii in care se sudeaza, ferite de razele solare sau 
surse de foc deschise. Arzatoarele de sudura se vor controla inainte de inceperea si 
terminarea lucrului pentru ca robinetele de oxigen si de acetilena sa se inchida perfect. 

Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la 
locul de munca, sa cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea 
incendiilor. 

 
3.2.5.2 INSTALATII H.V.A.C. 

 
DESCRIEREA INSTALATIILOR H.V.A.C. VARIANTA 1 
 

  INSTALATII HVAC SUPRATERAN 
 
INSTALATII DE INCALZIRE 

Necesarul de încălzire si preparare apa calda menajera s-a calculat conform SR 
1907/1,2 si va fi asigurat prin intermediul a doua microcentrale murale (in cascada) pe 
combustibil gazos, in condensatie, putere termica 150kW(ΔT=50/30ºC), respectiv 136kW 
ΔT=80/60ºC), fiecare centrala, amplasate in camera tehnica special amenajata la 
demisolul cladirii. 

Microcentrala murala este echipata cu:  
 Suprafete de schimb de caldura din otel inoxidabil 
 Arzator MatriX cilindric cu modulatie pentru emisii scazute de substante 

polunate si mod de functionare silentios 
Suflanta pentru aer de ardere cu turatie reglabila 
 Racorduri tur/retur, DN50 
 Automatizare digitala a circuitului cazanului 
 Racord evacuare gaze arse D.100/D.150mm 
 Neutralizator de condens 
Camera in care se va monta centrala termica va fi prevazuta cu suprafaţa vitrată 

de explozie (2% din volumul încăperii), conform NTPEE 2008-art 8.3, şi grila evacuare 
gaze (25 cm2 pentru fiecare Nm3 de gaze naturale). In incaperea centralei termice este 
necesara montarea unui detector de gaze cu limita inferioara de sensibilitate de 2% CH4 
in aer, care va actiona asupra unui robinet de inchidere (electroventil)  ce se va monta in 
afara centralei termice pe conducta de alimentare cu gaze naturale a aparatelor 
consumatoare de combustibili gazosi. 

La montajul microcentralelor murale se vor respecta distantele de mentenanta 
recomandate in art. 3.8.4 din GP051-2000 (Ghid de proiectare, executie si exploarare a 
centralelor termice mici), enumerate mai jos, precum si distantele mentionate in cartea 
tehnica a echipamentului: 

27. Minimum 0.3m deasupra cazanului 
28. 1.5m de la pardoseala pana la partea inferioara a cazanului, tinand seama de 

necesitatile de exploatare 
29. Minimum 0.5m in fata microcentralei 
30. Minimum 0.3m fata de peretii laterali 
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Centralele termice vor fi prevazute cu seturi de racordare pentru circuitul de 
incalzire (pompa de circulatie cu turatie variabila, racord supapa de siguranta, clapeta de 
sens, robineti de trecere). Pentru racordarea „in cascada”, intre cazane si 
distribuitor/colectorul de agent termic, va fi prevazut cu un preselector hidraulic DN65 cu 
teaca de imersie incorporata, prevazut cu: aerisitor automat, robinet sferic cu stut pentru 
furtun de golire/curatare de namol, racorduri DN50 cu inele de strangere. 

Evacuarea gazelor de ardere de la cele 2 centrale montate „in cascada” se 
realizeaza prin intermediul unui cos comun din polipropilena speciala PPs, peste terasa 
cladirii (H=1.0 m peste terasa) conform art.7.139 din Normativ I13-2015. 

In camera tehnica, conductele de distributie ale agentului termic vor fi executate 
din teava neagra din otel sudata longitudinal, prevazuta cu izolatie extrudata circulara din 
spuma PE (polietilena) cu folie PE coextrudata, cu bariera contra umezelii, grosime 9mm. 

Distribuţia agentului termic in instalatia de incalzire se realizeaza separat, din 
camera tehnica, prin intermediul unui distribuitor/colector, confectionat din teava din otel 
DN200 (diametrul 219x7.0mm), lungime 1200mm, astfel: 

 Circuit incalzire; 
 Circuit preparare apa calda menajera (vezi specialitate instalatii sanitare). 

Fiecare circuit va fi prevazut cu pompa de circulatie, robineti de inchidere, clapeta de sens, 
filtre Y pentru impuritati. 

Pentru preluarea dilatarilor din instalatia de incalzire, se va monta un vas de 
expansiune inchis, model de referinta Reflex NG200, volum nominal 250 litri, montat pe 
returul instalatiei, intre preselectorul hidraulic si centralele termice. Pe conducta de 
alimentare a vasului de expansiune nu se monteaza nici un element de inchidere. 

Agentul termic este distribuit catre corpurile de incalzire, radiatoare, printr-o retea 
de conducte ramificata, realizata din tevi din polietilena reticulara preoxidica, PE-Xa, 
distribuita aparent, la nivelul demisolului si mascat in ghene sau prin sapa, pentru 
nivelurile supraterane. Pentru distributia pe verticala a agentului termic s-au prevazut 
coloane de incalzire realizate din acelasi material ca si distributia pentru fiecare nivel. 

Pentru fiecare nivel vor exista cate doua, trei distribuitoare/colectoare, in functie de 
numarul de coloane, de la care vor fi preluate toate radiatoarele corespunzatoare 
nivelului. 

Temperatura agentului termic pe traseele dintre microcentrala si corpurile pentru 
incalzire va fi de 80/60˚C. Acestea vor fi prevazute cu termoizolatie din cauciuc 
elastomeric cu grosimea de 9 mm şi vor fi protejate la trecerea prin elementele de 
construcţie cu ajutorul unor ştuţuri din ţeavă având diametrul cu 2 trepte mai mare decât 
al ţevii de protejat. 

Corpurile pentru incalzire, radiatoare din otel, vor fi prevazute cu cap termostatat si 
traductor de imersie, robinet pentru echilibrare hidraulica, montat pe returul radiatorului, 
elemente pentru montare si fixare. 

Radiatoarele au fost dimensionate astfel incat, pentru fiecare incapere in care vor 
fi montate, sa fie asigurata o temperatura de confort in functie de destinatia fiecarei 
incaperi. 

Prepararea apei calde menajere se realizeaza cu un boiler solar, cu doua 
serpentine, alimentat cu agent termic de la cazane si de la panouri solare amplasate pe 
acoperis. 

Panourile solare de tip plan se vor amplasa pe acoperis astfel incat sa fie orientate 
catre vest. 
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 Funcţionarea în parametrii tehnici, de siguranţă şi economie a centralei termice 
este prevăzută a fi asigurată conform Normativ I13/2015, cu aparate de măsură, 
contorizare şi echipamente de automatizare care controlează în principal siguranţa şi 
economicitatea la arzătoare, temperaturile şi presiunile prescrise, inclusiv protecţia la 
depăşirea acestora, reglarea temperaturilor agenţilor termici corelat cu temperatura 
exterioară şi cu cererea de consum. 

 Toate elementele ce vor fi folosite în realizarea instalaţiei vor fi însoţite de 
certificat de calitate. 

 
 

INSTALATII DE VENTILARE GRUPURI SANITARE SI VESTIARE 
Pentr o mai buna evacuare a mirosurilor si umiditatii care se formeaza in grupurile 

sanitare, s-a optat pentru evacuarea mecanica a noxelor. Astfel, s-a prevazut montarea a 
cate unui ventilator, cu clapeta anti-retur, pe ghena de ventilatii prevazuta special pentru 
acest scop in partea de arhitectura, care va conduce aerul direct in exterior peste terasa 
de deasupra etajului tehnic. Ventilatorul se va monta pe ghena avand cota inferioara de 
montaj de Ci= +2.40 m. 

La partea superioara a ghenei se va monta o caciula de ventilare rotativa (cota 
montaj Ci=+0.5m peste pardoseala terasei). 

Pentru aerul de compensare se prevad grile de transfer pana in zona de circulatie 
(coridor) unde se presupune ca datorita traficului se creaza conexiunea cu exteriorul. 

 
INSTALATII DE CLIMATIZARE 

Confortul termic in fiecare incapere care necesita climatizare, pe perioada de vara, 
va fi asigurat prin montarea unor sisteme de tip split, avand unitatile interioare carcasate, 
montate pe perete. Toate unitatile interioare sunt prevazute cu pompe pentru evacuarea 
condensului (in dotarea standard). 

Unitatile exterioare vor fi montate pe fatada cladirii, fiind prevazute cu sisteme 
pentru montare si fixare. 
 

 INSTALATII HVAC SUBTERAN 
 
INSTALATII DE DESFUMARE A CASEI DE SCARA SUBTERANE 

Casa de scara subterana va fi desfumata natural organizat, conform NP022-1997 
si P118-99, prin intermediul unor deschideri cu suprafata efectiva de trecere a aerului, 
Sef=1,0 mp. Deschiderea pentru evacuarea fumului trebuie sa fie amplasata in treimea 
superioara a inaltimii casei de scara, iar deschiderea pentru compensare trebuie 
amplasata in treimea inferioara.. 

 
VARIANTA 2 

 
In varianta a doua se propune asigurarea confortului termic, pe tot parcursul 

anului, cu ventiloconvectoare carcasate, amplasate la plafon, care vor asigura atat 
incalzirea, cat si racirea spatiilor. Agentul termic de incalzire va fi asigurat de centrala 
temica amplasata in subsol, iar agentul termic de racire va fi asigurat de una agregat de 
producere a apei racite ce va fi montat in exterior. 
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- MASURI DE PSI SI PROTECTIA MUNCII 

La execuţia lucrărilor se respecta legislaţia de protecţie a muncii in vigoare: 
 Norme generale de protecţia muncii 2002; 
 Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii 

Organizarea activităţii de protecţia muncii:  
 În scopul realizării activităţii de protecţia muncii la nivelul cerinţelor de securitate a  

muncii, se organizează compartimente de protecţie a muncii sau se numesc prin  
decizie persoane care vor îndeplini sarcinile privind acestă activitate. 
 Persoanele care îndeplinesc atribuţiile de protecţie şi igiena muncii vor fi atestate din 

punct de vedere profesional de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. 
 Activitatea de protecţie a muncii are drept obiect, controlul şi urmărirea realizării  
tuturor obligaţiilor prevăzute în regulamentul şi legislaţia de protecţia muncii, în scopul 

prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale şi a asigurării unor condiţii 
normale de muncă. 
Echipamente de protecţia muncii : 
 Echipamentul individual de protecţie reprezintă mijloacele cu care este dotat fiecare 

participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de  risc de accidente 
si îmbolnăvire profesionale. 
 Personalul lucrator, precum si celelalte categorii de persoane care beneficiaza 

de echipament individual de protectie sunt obligate sa aiba cunostinte privind  
caracteristicile si modul de utilizare a acestuia, sa-l utilizeze doar in scopul pentru care a fost 
atribuit, sa-l prezinte la verificarile periodice prevazute, sa solicite inlocuirea sau 
completarea sa cand nu mai asigura indeplinirea functiei de protectie. 
 Nepurtarea  echipamentului individual de protectie in cazul in care acesta este corect 

acordat si in stare de functionare, sau utilizarea acestuia in alte scopuri sau  
conditii decat cele prevazute in instructiunile de utilizare, va fi sanctionata conf. Legslatiei in 
vigoare. 
 Personalul participant la procesul de munca are dreptul de a refuza executarea sarcinii 

de munca daca nu se acorda mijloacele individuale de protectie necesare, prevazute in lista 
interna sau in „Normativul cadru”, fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare. 
 Personalul sanitar din intreprindere are obligatia instruirii salariatilor in vederea  

utilizarii corecte a materialelor igienico-sanitare distribuite si sa urmareasca eficienta  
 

BREVIAR DE CALCUL 
 
Article I. Instalatii de incalzire.Calculul pierderilor de căldură 
            Pierderile de caldura pentru incalzirea unei incaperi se calculeaza conform SR 
1907/1,2. 
 

Alegerea si calculul sistemului de incalzire 
 Determinarea necesarului de caldura se face în baza unui calcul al pierderilor de căldură 
pentru fiecare încapere în parte, calcul ce are la bază formula prezentată în SR 1907/1,2. 

   iT Q
A

QQ 


)
100

1(  

  unde  QT – fluxul de căldura pierdut prin elementele de construcţie, 

   Qi – debitul de căldura necesar încălzirii aerului rece pătruns        
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                         în încăpere, 
a) adaosurile la pierderile de căldura prin transmisie 

peT QQQ    cu Qe - pierderile de căldură prin elementele de construcţie care 
separă două medii identice dar cu potenţiale termice diferite. 

   Qp - pierderile de căldura prin elementele de constructie în 
contact direct cu solul. 

  jeji

j

j

Me mtt
R

S
CQ )(  

CM – coeficient de corecţie al transferului de căldura prin transmisie  (are  
valoarea „1” pentru clădiri cu inertie termică normală şi valoarea „0.9” 
pentru clădiri cu inerţie termică ridicată.) 

     Sj – suprafaţa elementului de construcţie prin care se face transferul de 
căldură. 

     Rj – rezistenţa termică a elementelor de construcţie. 
     ti – temperatura interioară convenţională alesă pentru realizarea confortului 

termic. 
      tej – temperatura exterioara incaperii de incalzit ( mediu exterior sau 

incapere adiacenta incalzita sau neincalzita dar la o diferenta de 
potential termic fata de incaperea considerata initial ) 

     mj – coeficient de masivitate termica care corecteaza temperatura 
exterioara 

  )( jj Dfm  cu Dj- indiice de inertie termica 

  jjj SRD    cu Sj  - coeficient de asimilare termica 

 jj Dm 05.0225.1   
Qp – in cazul cladirii analizate in proiectul prezentat nu avem un flux de caldura 

prin elementele de constructie in contact cu solul avand in vedere 
existenta subsolului neincalzit. 

A – adaosurile la pierderile de caldura prin transmisie, se da numai 
incaperilor in contact cu cel putin un perete exterior. 

Ao –     adaosuri de orientare, se ia in considerare diferenta intre incaperile 
insorite, partial insorite sau neinsorite.Toate aceste incaperi 
indiferent de pozitia lor in raport cu punctele cardinale trebuie sa se 
comporte din punct de vedere termic la fel. Ele se dau incaperii si nu 
fiecarui elemente de constructie in parte. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   

N   (-5%) 

V  (0%) E   (0%) 

NE NV Nesupuse actiunii razelor solare 

Partial sub actiunea razelor  

solare 
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Ac- adaos de compensare a suprafetelor reci.Pentru incaperile care au 

elemente de constructie cu o rezistenta termica medie scazuta ( 
datorita unei suprafete vitrate ) pentru a compensa efectul de radiatie 
rece intre om si aceste suprafete , se impune compensarea acestui 
efect prin marirea pierderilor de caldura prin transmisie.Acest adaos se 
da tuturor incaperilor in contact cu exteriorul cu exceptia incaperilor in 
care omul este in tranzit. 

   )( mC RfA    cu 
T

eiT
m

Q

ttS
R

)( 
  

Qi – reprezinta necesarul de caldura pentru incalzirea aerului rece patruns 
in incapere. 

   usaventilareiltratiii QQQQ  ),max( inf     
Qusa – debitul de caldura necesar incalzirii aerului rece patruns in cladire 

prin deschiderea usilor. 
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C
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A

ttnSQ )
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1)((36.0 0   

 unde Su – suprafata usii 
   n0 – numarul de deschideri pe ora 
   ti – temperatura in camera tampon 
 
Qinfiltratii – fluxul de caldura necesar incalzirii aerului rece patruns in incapere 

prin infiltratii. 

   )
100

1)((3/4

inf

C

eiM

A
ttviLEcQ    

L – reprezinta suma lungimilor rosturilor elementelor de constructie mobile 
prin care se infiltreaza aerul rece.La elementele de constructie mobile 
de tip usa sau fereastra dubla sau tripla lungimea rosturilor se ia o 
singura data. 

i – coeficient de infiltratie a aerului in interior. Depinde de urmatorii 
parametrii  

-   natura elementului mobil ( lemn , metal ) 
 -   tipul de constructie ( simplu , dublu , cuplat ) 
 -   gradul de permeabilitate al cladirii la aer 
 - raportul dintre Se/Si ( suprafata elementelor mobile 

exterioare /suprafata elementelor mobile interioare ). 
  v- viteza vantului conventional de calcul  
  E – coeficient de corectie eolian  ( se da incaperilor de la nivelele inferioare) 
   - densitatea aerului la temperatura interioara si umiditatea respectiva 
  cp – caldura specifica a aerului. 
 Cu ajutorul acestor formule pentru determinarea pierderilor de căldura s-a calculat 
necesarul de căldura pentru fiecare încăpere în parte. 
 

Reţeaua de distribuţie a agentului termic 

S   ( +5%) SV SE 

Sub actiunea radiatiei solare 
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 Stabilirea diametrelor conductelor de distributie a agentului termic se face în 
funcţie de sarcina termică transportată, cu o creştere a diametrelor de la consumatori 
către centrală. Cu ajutorul debitelor (sau a sarcinilor termice transportate) şi a 
nomogramelor de dimensionare a conductelor s-au determinat diametrele conductelor şi 
pierderile de sarcină ale fiecărui tronson aşa cum sunt prezentate în cadrul planului de 
instalaţii.  
 
   2.Instalatii de climatizare-ventilare  
Parametrii climatici 
         Conform standardelor româneşti in vigoare pentru Bucuresti (SR 1907/1,2 pentru 
iarna şi SR 6648/1,2 pentru vara) avem: 

IARNA: temperatura exterioară de calcul tei= -15°C; 
VARA: temperatura medie zilnică tmz=27.5°C; temperatură exterioară de calcul 
tev=+33.5°C 

 
     Umiditatea relativa a aerului interior 
Conform SR 6648/2 pentru Bucuresti, continutul de umiditate al aerului este de 11,95 
g/kg, pentru un grad de asigurare g=98%. Umiditatea relativa a aerului interior se va 
adopta intre limitele 45-60%. 

2. Viteza aerului interior 

Viteza aerului interior in zona de sedere va fi aleasa intre limitele de 0,1-0,3 m/s iar 
pentru instalatiile de ventilare mecanica poate ajunge pana la 0.5 m/s. 

 Aporturi de caldura. 

   Sub aspect fenomenologic si al structurii relatiilor de calcul,aporturile de caldura din 
exterior se exprima sub forma : Qap = QPE+QFE+Qiv [W] , unde : 
QPE sunt aporturile de caldura din exterior prin elemente inertiale(pereti,plansee) [W] ; 
QFE-aporturi de caldura patrunse prin elementele neinertiale (ferestre) [W] ; 
Qiv-fluxurile termice patrunse prin elementele de delimitare de la incaperile vecine [W]. 
 
a)Aporturi prin elemente inertiale. 
    Conform SR 6648/1-fluxul termic patruns prin elementele inertiale 
(pereti,plansee,terase) se calculeaza cu relatia : QPE=S*q   [W] ,unde : 
S este suprafata elementului de constructii [m2] ; 
q-flux termic unitar,defazat si amortizat [W/m2] 
q=k*(tsm-ti)+αi*η*(ts-tsm)  [W/m2],unde : 
k=coeficient global de transfer  de caldura ales din SR 1907 (k=1.51 W/m2*K) ; 
ti=temperatura aerului interior(normativ I.5 => ti≤te+5) ; 
 
αi=coeficient de transfer de caldura superficial la interior,considerat 5,8 W/m2*K la 
trecerea caldurii de sus in jos si respectiv 8 W/m2*K pentru pereti sau la trecerea la 
trecerea caldurii de jos in sus ; 
η=coeficient de amortizare a fluxului termic patruns in incapere ; η=0,03 ; 
ts=temperatura echivalenta de calcul a aerului exterior,calculata cu relatia 
ts=te+(A*αe)/l   [

oC] 
       te=temperatura aerului exterior  
      A=coeficient de absorbtie a radiatiei solare (A=0.93, pt.perete ;A=0.12 pt. geam) 
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      αe=coeficient de transfer de caldura superficial la exterior,cu valoare17,5 W/m2*K 
       I=intensitatea radiatiei solare  
tsm=temperatura echivalenta medie a aerului exterior,calculata cu relatia: 
tsm=tem+(A*Im)/αe  [

oC] 
      tem=temperatura medie a aerului exterior 
      Im=intensitatea medie a radiatiei solare 
 
b)Aporturi prin elemente vitrate(ferestre,luminatoare) 
      Intensitatea radiatiei solare pe un element de constructie vitrat 
(ferestre,usi,luminatoare) are trei componente principale,asa cum rezulta dinr relatia: 
I=Ii + Ir + Ia      [W/m2],unde: 
 Ii=intensitatea radiatiei solare patrunsa in interiorul incaperii datorita transparentei 
geamului; 
 Ir=intensitatea radiatiei reflectate in exterior; 
 Ia=intensitatea radiatiei absorbite de elementul vitrat. 
      La calculul aporturilor de caldura din exterior ne intereseaza practic numai 
componenta Ii a carei valoare se poate exprima sub forma: Ii=ε*I ,ε=0,9 
Q=Ii * Sf 

 

c)Aporturi de caldura de la incaperi vecine 
      Aportul de caldura pe care il primeste incaperea climatizata de la incaperea vecina se 
determina cu relatia:      Qiv=S*k*(tev-ti) ,unde: 
S=suprafata peretelui dintre cele doua incaperi; 
K=coeficient de transfer global de caldura al peretelui; 
tev=temperatura realizata in incaperea vecina considerand ca aceasta este ventilata 
mecanic sau natural, tev=tml + Az +5 (tml=este temperatura medie lunara corespunzatoare 
unui grad de asigurare de 50%). 
  Degajari de caldura de la surse interioare 
 
a)Degajari de caldura de la oameni 
    Degajarea de caldura de la oameni este dependenta de mai multi factori din care cei 
mai importanti se refera la felul activitatii care evidentiaza efortul depus si temperatura 
aerului interior.Degajarea de caldura de la oameni se determina cu ajutorul relatiei:             
Qom=N * qom ,unde: 
N=numarul de persoane 
qom=degajarea specifica de caldura a unei persoane in functie de starea de efort si 
temperatura aerului interior. 
qp=degajarea de caldura perceptibila; 
ql=degajarea de caldura latenta  (ql=qom-qp) 
 
   b)Degajari de caldura de la iluminatul electric 
       Caldura degajata de sursele de iluminat electric se determina cu relatia: 
Qil = B * N  [W] ,unde: 
B=coeficient care tine seama de partea de energie electrica transformata in 
caldura.Pentru iluminatul fluorescent B=0,8 iar pentru cel incandescent B=0,9. 
N=puterea instalata a surselor de iluminat in functie de nivelul de iluminare [W]. 
N = Ni * A   [W] ,in care: 
Ni=20 W/m2; 
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A=aria incaperii 

  
Necesar 
incalzire 

 [kW] 
Demisol 16 
Parter 29 
Etaj 35 
Total 80 

  
  
  Determinarea necesarului de gaze naturale 

consum maxim orar iarna 

hNm
Pci

Qcaz
B /_2.28

35800*97.0

3600*272

*


  

unde:  Qcaz - capacitatea cazanelor din CT  
η= 0.97- randamentul cazanului la functionarea standard 
Pci=35800 kj/hNmc – puterea calorifica inferioara a gazelor naturale 
consum mediu orar iarna 

hNm
tetiPci

temtiQ
B /6.18

)1522(*35800*97.0

)4.222(*3600*272

)(*

)(











  

unde:  ti=22ºC- temperatura interioara medie de calcul iarna 
te= -15ºC- temperatura exterioara de calcul 
tem- temperatura medie de calcul iarna 

 
Dimensionarea suprafata de explozie 

Conform NTPEE 2008-art 8.3 suprafata vitrata se dimensionează cu formula: 
       05.0min VcamSv (constructii din zidarie) 
 In incaperea centralei termice este necesara montarea unui detector de gaze cu 

limita inferioara de sensibilitate de 2% CH4 in aer, care va actiona asupra unui robinet de 
inchidere (electroventil)  ce se va monta in afara centralei termice pe conducta de 
alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi. Astfel, 
suprafata vitrata devine: 

        02.0min VcamSv  
 
Dimensionarea vas expansiune inchis 
Putere termica instalata,[kW] QCT= 272 
Temperatura maxima agent termic ducere,[C] td= 80 
Temperatura maxima agent termic intoarcere,[C] tr=  60 
Temperatura medie, minima, admisa in cladire,[C] tin= 10 
Inaltimea totala a cladirii, [m] h= 9 
Volumul de apa in instalatie, [m3] Vinst= 7 
Presiunea absoluta, minima, in vasul de 
expansiune inchis, necesara mentinerii apei in 
instalatia rece, la o cota care sa nu depaseasca 
punctul cel mai inalt al acesteia, [bar absolut] 

pmin= 2 
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Presiunea absoluta, maxima in instalatie, 
determinata de rezistenta elementelor 
componente ale instalatiei [bar absolut] 

pmax= 4 

Temperatura medie de regim, [C] tm= 70 
Volumul apei la temperatura medie de regim 
[m3/kg] 

vtm= 1.0121 

Volumul apei la temperatura medie minima [m3/kg] v+10= 1.0004 
Cresterea volumului apei datorita dilatarii [m3] DV=  0.081867 
Volumul vasului de expansiune inchis [m3] V= 0.18 
Volumul vasului de expansiune inchis [litri] V= 180 

 
S-a ales un vas de expansiune inchis, volum nominal 250 litri, volum util 250 litri, 

diametrul 650mm, inaltime 1160mm, racord 1”, greutate 45kg, prevazut cu supapa de 
siguranta 1” tarata la 3 bar.  
 
Dimensionarea distribuitor/colectorului de agent termic 

 

  Qcz= 272 [kW] 

Pozitionarea 
conductei de 
la cazane intr-
o extremitate 

Dt= 20 [K] 

cp= 1.16 [Wh/kgK] 

vD= 0.5 [m/s 

  dD= 172.8 [mm] 
 
Qcz = suma puterilor termice ale cazanelor 
Δt = ecartul de temperatura intre turul si returul instalatiei, [K] 
cp = caldura specifica a apei 
vD = viteza apei in distribuitor/colector 

 
3.3. Costurile estimative ale investitiei: 
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a 
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare 
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii; 
 
Varianta 1: 
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Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 15,000.00 2,850.00 17,850.00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 15,000.00 2,850.00 17,850.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

30,000.00 5,700.00 35,700.00

2.1 Racord alimentare cu apa 10,000.00 1,900.00 11,900.00

2.2 Racord canalizare 9,000.00 1,710.00 10,710.00

2.3 Racord alimentare cu gaze naturale 12,000.00 2,280.00 14,280.00

2.4 Racord alimentare cu energie electrica 17,000.00 3,230.00 20,230.00

2.5 Racord telecomunicatii 12,000.00 2,280.00 14,280.00

2.6 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00

60,000.00 11,400.00 71,400.00

3.1 Studii 2,764.00 525.16 3,289.16

3.1.1. Studii de teren 2,764.00 525.16 3,289.16

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 5,000.00 950.00 5,950.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 266,236.00 50,584.84 316,820.84

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general 121,736.00 23,129.84 144,865.84

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 3,500.00 665.00 4,165.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 7,700.00 1,463.00 9,163.00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 133,300.00 25,327.00 158,627.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 15,000.00 2,850.00 17,850.00

3.7 Consultanţă 47,000.00 0.00 47,000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 47,000.00 0.00 47,000.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 165,000.00 31,350.00 196,350.00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 70,000.00 13,300.00 83,300.00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 35,000.00 6,650.00 41,650.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 

fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii 35,000.00 6,650.00 41,650.00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 95,000.00 18,050.00 113,050.00

501,000.00 86,260.00 587,260.00

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiţii

CONSTRUCTIE  SI DOTARE CRESA INGERASII

(denumirea obiectivului de investiţii)

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3  
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4.1 Construcţii şi instalaţii 4,872,937.25 925,858.08 5,798,795.33

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 137,880.96 26,197.38 164,078.34

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 515,394.00 97,924.86 613,318.86

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 947,400.00 180,006.00 1,127,406.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

6,473,612.21 1,229,986.32 7,703,598.53

5.1 Organizare de şantier 51,135.71 9,715.79 60,851.50

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier (0.5 % din CAP 1.2,1.3,2,4.1,4.2) 25,504.09 4,845.78 30,349.87

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului   (0.5% din C+M) 25,631.62 4,870.01 30,501.63

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 62,389.54 0.00 62,389.54

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii (Conf. Legii 10/1995-0.5 % din C+M) 25,631.61 0.00 25,631.61

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (Conf. Legii 

50/1995-0,1 % din C+M) 5,126.32 0.00 5,126.32

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (Conf. Legii 215/1997 - 

0,5% din C+M) 25,631.61 0.00 25,631.61

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 6,000.00 0.00 6,000.00

5.3
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 6% (din cap. 1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4) eligibil 419,690.89 79,741.27 499,432.16

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 16,055.00 3,050.45 19,105.45

549,271.14 92,507.51 641,778.65

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7,613,883.35 1,425,853.83 9,039,737.18

5,126,322.30 974,001.24 6,100,323.54

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)  
 
 
 
 
Varianta 2: 
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Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 15,000.00 2,850.00 17,850.00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 15,000.00 2,850.00 17,850.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

30,000.00 5,700.00 35,700.00

2.1 Racord alimentare cu apa 10,000.00 1,900.00 11,900.00

2.2 Racord canalizare 9,000.00 1,710.00 10,710.00

2.3 Racord alimentare cu gaze naturale 12,000.00 2,280.00 14,280.00

2.4 Racord alimentare cu energie electrica 17,000.00 3,230.00 20,230.00

2.5 Racord telecomunicatii 12,000.00 2,280.00 14,280.00

2.6 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00

60,000.00 11,400.00 71,400.00

3.1 Studii 2,764.00 525.16 3,289.16

3.1.1. Studii de teren 2,764.00 525.16 3,289.16

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 5,000.00 950.00 5,950.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 266,236.00 50,584.84 316,820.84

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general 121,736.00 23,129.84 144,865.84

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 3,500.00 665.00 4,165.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 7,700.00 1,463.00 9,163.00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 133,300.00 25,327.00 158,627.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 15,000.00 2,850.00 17,850.00

3.7 Consultanţă 47,000.00 0.00 47,000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 47,000.00 0.00 47,000.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 165,000.00 31,350.00 196,350.00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 70,000.00 13,300.00 83,300.00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 35,000.00 6,650.00 41,650.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 

fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii 35,000.00 6,650.00 41,650.00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 95,000.00 18,050.00 113,050.00

501,000.00 86,260.00 587,260.00

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiţii

CONSTRUCTIE  SI DOTARE CRESA INGERASII

(denumirea obiectivului de investiţii)

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3  
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4.1 Construcţii şi instalaţii 5,922,937.25 1,125,358.08 7,048,295.33

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 137,880.96 26,197.38 164,078.34

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 515,394.00 97,924.86 613,318.86

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 947,400.00 180,006.00 1,127,406.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

7,523,612.21 1,429,486.32 8,953,098.53

5.1 Organizare de şantier 61,661.96 11,715.77 73,377.74

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier (0.5 % din CAP 1.2,1.3,2,4.1,4.2) 30,754.09 5,843.28 36,597.37

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului   (0.5% din C+M) 30,907.87 5,872.50 36,780.37

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 73,997.29 0.00 73,997.29

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii (Conf. Legii 10/1995-0.5 % din C+M) 30,907.86 0.00 30,907.86

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (Conf. Legii 

50/1995-0,1 % din C+M) 6,181.57 0.00 6,181.57

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (Conf. Legii 215/1997 - 

0,5% din C+M) 30,907.86 0.00 30,907.86

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 6,000.00 0.00 6,000.00

5.3
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 6% (din cap. 1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4) eligibil 482,690.89 91,711.27 574,402.16

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 16,055.00 3,050.45 19,105.45

634,405.14 106,477.50 740,882.63

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

8,749,017.35 1,639,323.82 10,388,341.16

6,181,572.30 1,174,498.74 7,356,071.04

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)  
 
 
3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, 
dupa caz: 
- studiu topografic - anexat; 
- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului - anexat; 
 
3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei 
 
Se prezinta graficul de realizare al investitiei pentru varianta 1 – recomandata. 
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4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e) 
 
Analiza variantelor  

Denumire criteriu  Impact 
% 

V 1 V 2 OBSERVATII  

Respectare normative 
si cadru legal  

10%  10%  10%  Variantele au fost elaborate 
tinand cont de legislatia si 
reglementarile specifice in 
vigoare, atat in ceea ce priveste 
faza de proiectare cat si in ceea 
ce priveste exploatarea  

Costuri investitie  30%  25%  15%  V1 asigura calitatea optima printr-
un minim al investitiei  
V2 cu pretul unei investitii mai 
ridicate asigura acelasi nivel de 
calitate, cu finisaje superioare 

Costuri operare  20%  20%  20%  V1 si 2 sunt similare din punct de 
vedere al costurilor de expoatare 

Consecinte asupra 
mediului  

5%  5%  5%  Toate variantele au impact 
neglijabil asupra mediului  
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Adaptabilitate si 
posibilitati de extindere 
a structurii  

5%  5%  5%  Toate variantele nu au limitari din 
punct de vedere al posibilitatii de 
extindere a structurii 

Durabilitate  20%  20%  20%  Materialele si solutiile tehnice 
folosite asigura durabilitatea 
investitiei pentru variantele 1 si 2.  

Timp de executie si 
dare in exploatare 

10%  10%  3%  Varianta 1 are un avantaj datorita 
solutiei alese pentru realizarea 
fundatiilor 

TOTAL  100%  95%  78%  
 
Scenariul recomandat de către elaborator 

  Avantajele scenariului recomandat 
 Alegerea Variantei 1  a fost facuta datorita economiilor financiare la faza de 
implementare a proiectului, solutia propusa imbunatatind substantial nivelul cheluielilor 
de exploatare generate de constructie. De asemenea solutia propusa asigura un termen 
mult mai scurt de dare in folosinta a gradinitei. Solutia aleasa distinge prin: 
 -    Costuri reduse ale investitiei 
 -    Siguranta in exploatare 

- Protectia mediului 
- Costuri operative scazute 
- Timp de executie redus 

 
 VARIANTA 2 este ineficienta atat din punct de vedere al costurilor de executie cat 
si al timpului in care aceasta este realizata. 
  
 In calitate de proiectanti, opinam pentru alegerea variantei 1. 
 
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si 
prezentarea scenariului de referinta 
 

Pentru Analiza cost-beneficiu au fost adoptate următoarele ipoteze de bază: 

 Perioadă de referinţă din anul 2018 până în anul 2033, adica 15 de ani. 

 Scenarii de evaluare: 
o Scenariu de referinţă / de bază (menţinere situaţia existentă “do nothing”); 
o Opţiunea 1 de investitie; 
o Optiunea 2 de investitie. 

 Fluxuri de creştere/ marginale pentru costuri şi beneficii (cu – fără investitie). 

 Analiza va fi efectuată cu preţuri fixe, constante, din 2018; 

 Actualizare: an 2018. 
o Rată financiară de actualizare de 4% pe an. 



 

 77 

o Rata economica de actualizare de 5% pe an. 

 Costurile de investiţie includ cheltuielile diverse si neprevazute.  

 Costurile de întreţinere şi de operare includ cheltuielile de rutină cât şi cheltuielile de 

întreţinere majoră şi de operare anuală. 
 

Perioada de referinţă (ani) recomandat pentru perioada 2014-2020, pentru investitiile în 

infrastructura de educaţie şi sănătate este de 15 de ani,  conform ”Guide to Cost-Benefit Analysis 

of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020”. 

Scenariul de referintă este reprezentat de varianta ”fără investitie”. Mentinerea situatiei 

existente şi nerealizarea investiţiei nu este recomandată din cauza necesităţii de creare de noi 

locuri în creşe.   

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de 
schimbari climatice, ce pot afecta investitia 
 
Riscurile naturale sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, 

furtunile, inundatiile, seceta, care au o influentă directă asupra fiecărei persoane, asupra societătii si a 
mediului înconjurător, în ansamblu. Cunoasterea acestor fenomene permite luarea unor măsuri 
adecvate pentru limitarea efectelor – pierderi de vieti omenesti, pagube materiale si distrugeri ale 
mediului – si pentru reconstructie regiunilor afectate. 

Riscurile antropice sunt fenomene de interactiune între om si natură, declansate sau favorizate 
de activităti umane si care sunt dăunătoare societătii în ansamblu si existentei umane în particular. 
Aceste fenomene sunt legate de interventie omului în natură, cu scopul de a utiliza elementele cadrului 
natural în interes propriu: activităti agricole, miniere, industriale, de constructii, de transport, amenajare 
spatiului. Ele sunt si consecinta conflictelor militare, mai ales a conflagratiilor, cum au fost cele două 
războaie mondiale din secolul al XX-lea. În unele cazuri, cauzele antropogene se întrepătrund cu cele 
naturale, ca în cazul deşertificării, inundatiilor etc. 

Analiza vulnerabilitătilor cuprinde următoarele etape principale:  
1. Identificarea factorilor de riscur. Identificarea factorilor de risc se va realiza de către 

proiectantul general în strânsă legătură cu proiectantii de specialitate si specialistii implicati - în cazul 
de fată, elaboratorul studiului geotehnic si eventualii verificatorii de proiecte.  

2. Evaluarea probabilitătii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate în 
functie de probabilitatea lor de aparitie şi vulnerabilitatea proiectului în cazul aparitiei acestora.  

3. Identificarea masurilor de reducere a vulnerabilitătii la factorii de risc. 
 
Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat în considerare factorii de risc ce pot apărea, atât 

în perioada de implementare a proiectului, cât si în perioada de exploatare a obiectivului de investitie. 
 
 

Factor de risc Probabilităti 
de aparitie 

Măsuri de reducere a vulerabilitătii 

Factori de risc naturali 
Alunecare de teren 

Inexistent 

- terenul nu este intr-o zona vulnerabila la alunecari de 
teren; 
- nu sunt necesare nici un fel de măsuri. 
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Cutremur 

Mediu 

- proiectarea clădirii conform normativului de proiectare 
antiseismică P100-1/2013; 
 

Epidemii 

Mediu 

- instruirea părintilor de către personalul cresei; 
- asigurarea unei camere de carantină. 
- asigurarea unor conditii sanitare ; 
 

Fenomene 
meteorologice 
periculoase 

Scăzut 

- în zona nu au fost înregistrate fenomene 
meteorologice periculoase, capabile să afecteze 
imobilul propus, în perioada de exploatare. 
 

Inundatii 

Scăzut 

- clădirea va fi amplasată pe o terasă superioară, fără a 
fi posibilă inundarea de proportii. 
- pentru a se evita pătrunderea apei la nivelul fundatiilor 
si/sau a peresilor subsolului tehnic, se vor respecta 
recomandările studiului geotehnic. 

Factori de risc antropici 
Riscuri industriale 
(explozii, scurgeri de 
substante toxice, poluare 
accidentale etc.) 

Scăzut 

- nu sunt specifice activitătii de cresă; 
- nu există zonă industrială în imediata apropiere cresei, 
ce ar putea afecta rezistenta/stabilitatea imobilul sau 
activitatea desfăsurată . 

Poluarea mediului 

Scăzut 

- cresa, ca factor poluant, generează o cantitate de 
poluare asemănătoare unui imobil de locuinte. 
- în cadrul proiectului au fost considerate măsurile 
necesare pentru proiejarea mediului înconjurător. 
 

Factori de risc sociali 
Esecul utilitătilor publice 

Scăzut 

- în cazul scoaterii din functiune a sistemelor, 
instalatiilor sau a exhipamentelor pe poate conduce la 
întreruperea alimentării cu apă, gaze naturale, energie 
electrică si termică, pe o zonă mai largă, se recomandă 
suspendarea activitătii cresei, datorită posibilitătii 
aparitiei de epidemii, epizootii, contaminări sau alte 
riscuri sociale. 

Conflicte militare 
Scăzut 

- în zonă nu sunt obiective strategice, militare sau 
industriale. 
 

Terorismul 

Scăzut 

- România nu a fost supusă nici unui act terorist 
semnificativ în ultimii 50 de ani. Ca membră UE si 
NATO există o amenintare minimă teroristă, însă 
probabilitatea este infimă. 

Conflicte sociale 
Scăzut 

- Conflicte sociale de masă sau epurări etnice nu au 
fost sesizate în regiune si nu pot fi considerate credibil 
ca un factor de risc; 

Criminalitatea si 
consumul de droguri Scăzut 

- Nu reprezintă o amenintare credibilă. 

Riscuri externe 
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Riscuri de mediu - 
conditiile de climă si 
temperatură nefavorabile 
efectuării unor categorii 
de lucrări 

Scăzut 

- alegerea unor solutii de executie care să cont cu 
prioritate de conditiile climatice 

Riscuri politice - 
schimbarea conducerii 
Consiliului local ca 
urmare a începerii unui 
nou mandat si lipsa de 
implicare a persoanelor 
nou alese în implicarea 
proiectului 

Scăzut 

- proiectul devine obligatie contractuală din momentul 
semnării contractului. Nerespectarea acestuia este 
sanctionată conform legii. 

 
4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum: 

 necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz; 
 
Energie electrica: 

 putere instalată: Pi = 130 kW 
 putere maximă absorbită: Pa =91 kW 
 tensiunea de utilizare Un = 400 V.c.a. /230 V.c.a. 
 frecvenţa reţelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz 
 factor de putere cos φ = 0,92 (neutral) 

caracterisica sistemului electric în punctul de delimitare cu furnizorul va fi TN-S. 
  
Alimentare cu apa: 
 Alimentarea cu apa a obiectelor sanitare se va realiza printr-un racord DN50 
(PEID Ø63mm) de la conducta de bransament. Bransamentul va fi prevazut cu robineti 
de separare si contor de apa. Contorul va fi montat intr-un camin de bransament 
amplasat la limita de proprietate. 
 
Canalizare menajera: 

Apele uzate evacuate sunt: menajere obisnuite. Instalatia de canalizare menajera 
asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele 
sanitare. Apele uzate menajere vor fi evacuate pana la caminele de canalizare 
amplasate la exterior. 

Apele uzate menajere vor fi colectate prin coloane si prin colectoare amplasate la 
demisol.  

 Preluarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare amplasate la demisol se 
va realiza prin pompare. 
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Canalizare pluviala: 
 Se vor colecta si se vor evacua apele pluviale de pe suprafata teraselor. Apele 
pluviale vor fi evacuate in sistem separativ pana la caminele de canalizare amplasate la 
exterior. 

Acoperisul cladirii este prevazut cu pante de scurgere catre receptorii de terasa. 
Apele pluviale se evacueaza la caminele de canalizare montate la exterior. Sistemul de 
canalizare de la exterior este un sistem unitar care devereseaza apele uzate la reteaua 
de canalizare existenta.  
 
- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare. 
Utilitatile sunt asigurate fara masuri speciale de bransare. 
 
4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii: 
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse; 
Pregătirea pe componenta educaţională a personalului din creşele din România (mai 

ales din creşele de stat) reprezintă o urgenţă şi o sarcină complexă. Curriculumul de formare 
iniţială a educatorului ar trebui să se coreleze cu: Reperele fundamentale în învăţarea şi 
dezvoltarea timpurie (mai ales cu principiile orientative referitoare la conţinutul şi 
implementarea acestor repere); Standardele de calitate (referinţă) pentru nivelul antepreşcolar; 
curriculumul pentru antepreşcolari; HG 1252/2012 privind organizarea şi funcţionarea creşelor; 
modele şi practici internaţionale de formare iniţială în domeniul educaţiei timpurii ş.a.  

Este nevoie, de fapt, de o restructurare a întregului domeniu al educaţiei antepreşcolare, 
pe baza unei strategii urmărite consecvent, în care să se înscrie şi formarea iniţială a 
educatorului-puericultor, una dintre verigile mai slabe ale actualului program de reformă pentru 
educaţia timpurie. Obiectivele educaţiei antepreşcolare, care ne pot oferi orientarea imediată, 
minimală în analiza planurilor şi programelor de învăţământ aferente formării personalului 
educaţional, sunt pertinent alese, dovedind intenţia de modernizare a sectorului antepreşcolar: 
1. stimularea diferenţiată a copilului; 2. realizarea unui demers educaţional bazat pe 
interacţiunea cu adultul şi ceilalţi copii, pe organizarea mediului şi a activităţilor de învăţare; 3. 
promovarea jocului ca formă şi metodă de educaţie; 4. sprijinirea părinţilor în perioada 
educaţiei timpurii a copiilor.  

De aici rezultă că educatorul-puericultor trebuie să deţină competenţe referitoare la trei 
tipuri de strategii educaţionale individualizate: 1. participarea activă a copiilor la procesul 
propriei învăţări; 2. jocul – utilizat ca instrument de cunoaştere şi educare a copiilor; 3. 
evaluarea/monitorizarea continuă a progreselor copilului în toate domeniile dezvoltării sale. 

Educatia timpurie are efecte pozitive asupra integrării sociale a adolescentului si 
adultului. Copii proveniti din medii socio-economice defavorizate, care au beneficiat de o 
educatie timpurie adecvată, parcurg un traseu scolar mai lung, se reduce astfel 
comportamentul delicvent, se obtin rate mai scăzute de abandon si o rezulta dorintă mai mare 
de a fi integrati în societate. 

 
b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, 
in faza de operare; 
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In faza de realizare a investitiei se vor crea aproximativ 100 locuri de munca. In faza de 
operare se vor infiinta 48 locuri de munca 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor 
protejate, dupa caz; 
Nu este cazul; 
d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta 
se integreaza, dupa caz. 
Obiectivul de investitii propus nu generează impact asupra factorilor de mediu si a 
contextului natural si antropic în care se încadrează. 
 

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de 
investitii 
Conform temei de proiectare; 

4.6    Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 
cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea 
financiară  

 

Indicatorii de performanţă financiară a proiectului 

Indicatorii utilizaţi pentru analiza financiară sunt: 
- Valoarea Actualizată Netă Financiară a proiectului; 

- Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului; 

- Raportul Beneficiu - Cost; 

- Fuxul de Numerar Cumulat; 

- Sustenabilitatea financiară. 
 

Durata de viata si valoarea reziduala 

Conform HG 2139/2004 de aprobare a Catalogului privind clasificarea mijloacelor fixe 
utilizate în economie şi duratele normale de funcţionare ale acestora, care corespund cu 
duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar, Publicat in 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 13/01/2005, intrat în vigoare in 13/01/2005, durata de 
viaţă a construcţiilor pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, 
asistenţă socială, cultură fizică şi agrement este de 40-60 de ani. Astfel, considerând o 
durată de viaţă maximă de 60 de ani, rezultă ca la finalul perioadei de referinţă de 15 ani, 
valoarea reziduală este 75% din valoarea investiţiei. 
 

Costuri de întreţinere, tarife şi capacitatea de plată a consumatorilor 

Investiţia nu va genera venituri financiare.  

Singurele încasări vor fi sub forma de alocaţii de la bugetul local, acestea acoperind 

cheltuielile de funcţionare în valoare de 1,1 milioane lei anual. 
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S-a pornit de la premisa că spaţiile vor fi utilizate la capacitate completă, pentru activităţi 

social-educative care nu generează venituri, în beneficiul comunităţii locale. 

Dat fiind natura obiectivului si necesitatea unui grad ridicat de igienă, nu se consideră a fi 

oportună organizarea de activităti extra-scolare în weekend-uri, chiar dacă acestea ar 

putea aduce venituri pentru amortizarea cheltuielilor de întretinere. 

Calcularea indicatorilor de performanţă financiară 

Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul următor: 

 

Tabelul – Calcularea indicatorilor analizei financiare varianta 1 
 

         
anul de baza 2018 

r = 4,00% 

An Cost Alocatii bugetare Valoare reziduala Cost intretinere Flux monetar 

    actualizat   actualizat   actualizat   actualizat   actualizat 

2018 -7.613.883 -7.613.883 0 0     0 0 -7.613.883 -7.613.883 

2019   0 1.100.000 1.057.692     -1.100.000 -1.057.692 0 0 

2020     1.100.000 1.017.012     -1.100.000 -1.017.012 0 0 

2021     1.100.000 977.896     -1.100.000 -977.896 0 0 

2022     1.100.000 940.285     -1.100.000 -940.285 0 0 

2023     1.100.000 904.120     -1.100.000 -904.120 0 0 

2024     1.100.000 869.346     -1.100.000 -869.346 0 0 

2025     1.100.000 835.910     -1.100.000 -835.910 0 0 

2026     1.100.000 803.759     -1.100.000 -803.759 0 0 

2027     1.100.000 772.845     -1.100.000 -772.845 0 0 

2028     1.100.000 743.121     -1.100.000 -743.121 0 0 

2029     1.100.000 714.539     -1.100.000 -714.539 0 0 

2030     1.100.000 687.057     -1.100.000 -687.057 0 0 

2031     1.100.000 660.631     -1.100.000 -660.631 0 0 

2032     1.100.000 635.223 5.710.413 3.297.621 -1.100.000 -635.223 5.710.413 3.297.621 

Total -7.613.883 -7.613.883 15.400.000 11.619.435 5.710.413 3.297.621 -15.400.000 -11.619.435 -1.903.471 -4.316.262 

FRR(C) -2,03% 

FNPV(C) -4.316.262 

B/C 0,43 

 

 
 

Tabelul – Calcularea indicatorilor analizei financiare varianta 2 

anul de baza 2018 

         
r = 4,00% 
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An Cost Alocatii bugetare Valoare reziduala Cost intretinere Flux monetar 

    actualizat   actualizat   actualizat   actualizat   actualizat 

2018 -8.749.017 -8.749.017 0 0     0 0 -8.749.017 -8.749.017 

2019   0 1.100.000 1.057.692     -1.100.000 -1.057.692 0 0 

2020     1.100.000 1.017.012     -1.100.000 -1.017.012 0 0 

2021     1.100.000 977.896     -1.100.000 -977.896 0 0 

2022     1.100.000 940.285     -1.100.000 -940.285 0 0 

2023     1.100.000 904.120     -1.100.000 -904.120 0 0 

2024     1.100.000 869.346     -1.100.000 -869.346 0 0 

2025     1.100.000 835.910     -1.100.000 -835.910 0 0 

2026     1.100.000 803.759     -1.100.000 -803.759 0 0 

2027     1.100.000 772.845     -1.100.000 -772.845 0 0 

2028     1.100.000 743.121     -1.100.000 -743.121 0 0 

2029     1.100.000 714.539     -1.100.000 -714.539 0 0 

2030     1.100.000 687.057     -1.100.000 -687.057 0 0 

2031     1.100.000 660.631     -1.100.000 -660.631 0 0 

2032     1.100.000 635.223 6.561.763 3.789.255 -1.100.000 -635.223 6.561.763 3.789.255 

Total -8.749.017 -8.749.017 15.400.000 11.619.435 6.561.763 3.789.255 -15.400.000 -11.619.435 -2.187.254 -4.959.763 

           

         
FRR(C) -2,03% 

FNPV(C) -4.959.763 

B/C 0,43 

 
Tabelul - Rezultatele analizei financiare  

 

Rata interna de rentabilitate financiara 

Indicator 

Valoare 
obtinuta 
varianta 1 

Valoare 
obtinuta 
varianta 2 Explicatii si propuneri 

Rata interna de rentabilitate financiara 

-2,03% -2,03% 

Rata este mai mica de 4% în 
ambele variante, deci nu se poate 
sustine singur. Necesita finantare 
din fonduri Structurale. 

Valoarea actualizata neta 

-4.316.262 -4.959.763 

Valoarea este negativa aratand ca 
proiectul nu este fezabil din punct 
de vedere financiar. Necesita 
finantare din fonduri structurale. 

Raport beneficiu/cost 
0,43 0,43 

Raportul Beneficiu cost este 
subunitar deci necesita intervenia 
fondurilor structurale. 

Sursa: Consultant 

 

Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiţii sunt sub pragurile de 

rentabilitate, ceea ce înseamnă că proiectul nu generează venituri prin care se poate 

recupera investitia. 
Evoluţia mai puţin favorabilă din punct de vedere financiar este compensată de o evoluţie 

favorabilă din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmărit 
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în special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg. 
Fluxul cumulat este pozitiv pentru toată perioada de referinţă.  
Balanţa totală calculată la finalul perioadei de referinţă este pozitivă, iar investiţia este 
sub răspunderea Consiliului Local, ceea ce garantează că nu vor exista probleme de 
sustenabilitate.  

Sustenabilitatea financiară 

Sustenabilitatea financiară este dată de către sursa stabilă de finanţare, garantată de 

către Statul Român, prin contribuţia la bugetul local. Astfel, Beneficiarul are certitudinea 

ca va putea dispune de fluxul de numerar necesar implementării cu succes a proiectului 

şi va putea asigura finanţarea cheluielilor de funcţionare şi întreţinere. 

4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: 
valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, 
după caz, analiza cost-eficacitate  

În conformitate cu prevederile HG nr.907/2017, analiza economică se realizează numai 
în cazul obiectivelor de investitii a căror valoare totală estimată depăseste pragul pentru 
care documentatia tehnico-economică se apropă prin hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor Legii nr. 500/2002, respectiv 20 milioane de lei. 
În lipsa analizei economice, enumerăm următoarele beneficii economice necuantificate: 

- Îmbunătăttirea conditiilor de viată a comunitătii locale, ceea ce conduce la 
cresterea productivitătii acestora în activitătile pe care le desfăsoară; 

- Posibilitatea reducerii perioadei de concediu matern/patern si întoarcerea mai 
rapidă în câmpul de muncă. 

- Atragerea investitorilor, păstrarea si atragerea fortei de muncă tinere din 
localitate si împrejurimi, prin îmbunătătirea serviciilor sociale. 

- Diversificarea si îmbunătătirea conditiilor de educatie a copiilor, ceea ce va 
conduce, ulterior, la ridicarea nivelului mediu al educatiei si, implicit, la cresterea 
economică. 
În perioada de implementare, proiectul sustine sectorul constructii prin păstrarea si 
creearea unor locuri de muncă. 
În perioada de exploatare, obiectivul va creea, de asemenea, locuri de muncă, ceea ce 
va duce la scăderea nivelului de somaj si reducerea gradului de sărăcie. 
 

Analiza cost-eficacitate (ACE) constă în compararea alternativelor de proiect care 
urmăresc obţinerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi în 
intensitate. Aceasta are ca scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al 
rezultatului, minimizează valoarea netă actualizată a tuturor costurilor, sau, alternativ, 
pentru un cost dat, maximizează nivelul rezultatului. Rezultatele ACE sunt folositoare 
pentru acele proiecte ale căror beneficii sunt dificil, dacă nu imposibil, să fie evaluate, în 
timp ce costurile pot fi determinate cu mai multă certitudine. 

 
În general, ACE rezolvă o problemă de optimizare a resurselor care este, de obicei, 

prezentă în una din următoarele doua forme: 
- un buget fix şi n alternative de proiect, factorii de decizie urmărind să maximizeze 

rezultatele care pot fi obţinute,măsurate în termeni de eficacitate (E); 
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- un nivel fix al eficacităţii (E) care trebuie atins, factorii de decizie având ca scop 
minimizarea costurilor (C). 

Analiza cost-eficacitate este utilizată pentru a testa ipoteza nulă, adică cost-
eficacitatea unui proiect (a) este diferită de cea a unei intervenţii concurente (b) se 
calculează ca raport: 

R = (Ca – Cb) / (Ea – Eb) = ΔC / ΔE 
definind astfel costul incremental pe unitatea de rezultat suplimentar. 
În termeni practici, atunci când sunt evaluate diferite alternative pe parcursul 

analizei opţiunilor, pentru fiecare din opţiunile avute în vedere faţă de scenariul „a nu face 
nimic” se are în vedere următoarea abordare: 

a. estimarea costurilor anuale de investiţie şi producţie care sunt necesare pentru 
obţinerea rezultatului aşteptat. Acestea sunt costuri totale (nu incrementale), apărute pe 
parcursul viaţii economice a proiectului; 

b. estimarea valorii reziduale a investiţiilor la sfârşitul vieţii economice a proiectului 
(care va fi luată în calcul cu semn negativ, reprezentând valoarea investiţiei după 
perioada de referinţă); 

c. calcularea valorii actualizate a costurilor de investiţie şi operare pentru fiecare din 
alternative; 

d. raportarea valorii actualizate a costurilor la rezultatul obţinut şi compararea 
indicatorilor de cost-eficacitate. 

 
Dacă se consideră că toate alternativele sunt fezabile, opţiunea cu cea mai mică 

valoare netă actualizată pe unitatea de rezultat (adică alternativa cea mai eficientă) 
reprezintă alternativa optimă. 

 
În continuare este prezentată analiza opţiunilor bazată pe metoda cost – eficacitate: 
 

Analiza Cost-eficacitate 
 

Varianta I   
Costuri de investitie 7.613.883 

Costuri de operare si intretinere  1.100.000 

Valoarea reziduala 4.959.393 

Costuri totale 8.713.883 

VNA a costurilor totale -2.654.490 

Rezultat obtinut (locuri in cresa) 133 

VNA costuri/rezultat -19.959 

Varianta II   

Costuri de investitie 8.749.017 

Costuri de operare si intretinere  1.100.000 

Valoarea reziduala 5.314.183 

Costuri totale 9.849.017 

VNA a costurilor totale -3.434.834 

Rezultat obtinut (locuri in cresa) 133 

VNA costuri/rezultat -25.826 
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Având in vedere costurile totale relative si rezultatele, Varianta 1 este soluţia cea 
mai eficienta din punct de vedere al costurilor. 
 

4.8 Analiza de senzitivitate 

Scopul analizei senzitivitătii este de a determina “Variabilele critice” ai parametrilor 
modelului proiectat. Variabilele critice sunt acei parametrii care, pentru o variatie – pozitivă sau 
negativă – de 1% provoacă modificarea cu 1% a ratelor interne de rentabilitate sau cu 5% a 
valorilor actualizate nete. 

În conformitate cu prevederile HG nr.907/2017, analiza de senzitivitate se realizează 
numai în cazul obiectivelor de investitii a căror valoare totală estimată depăseste pragul pentru 
care documentatia tehnico-economică se apropă prin hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor Legii nr. 500/2002, respectiv 20 milioane de lei. 

4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale:  
1. Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza în cadrul şedintelor lunare 

de progres de către membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie să includă riscuri 
care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizationale, cu privire 
la resursele umane implicate, precum şi riscuri externe (politice, de mediu, legislative). 
Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare şedintă lunară.  

2. Evaluarea probabilitătii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi 
caracterizate în functie de probabilitatea lor de aparitie şi impactul acestora asupra proiectului.  

3. Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor 
 
În prezenta analiză de risc se propune determinarea calitativă a factorilor ce pot provoca 

modificări semnificative ale variabilelor critice identificate astfel încât indicatorii proiectului să 
sufere modificări majore. 

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât 
în perioada de implementare a proiectului, cât si în perioada de exploatare a obiectivului de 
investitie. 

 

Risc Probabilităti 
de aparitie 

Măsuri 

Riscuri tehnice 
Potential de modificare 
ale solutiei tehnice 

Scăzut 

- prevederea în contractul de proiectare a garantiei de 
bună executie a proiectului tehnic, garantie care va fi 
retinută în cazul unei solutii tehnice necorespunzătoare; 

- asistenta tehnică din partea proiectantului pe perioada 
de executie a proiectului; 

- acoperirea cheltuielilor cu noua solutie tehnică  
din sumele cuprinse la cheltuielile diverse si 
neprevăzute. 
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Întârziere a lucrărilor 
datorită alocărilor 
defectuoase de resurse 
din partea executantului 

Scăzut 

- prevederea în caietul de sarcini a unor cerinte care să 
asigure performanta tehnică si financiară a firmei 
contractante (personal suficient, lucrările similare 
realizate etc.) 

- impunerea unor clauze contractuale preventive în 
contractul de lucrări: penalizări, garantii de bună  
executie etc. 

Nerespectarea clauzelor 
contractuale unor 
contractanti / 
subcontractanti 

Scăzut 

- stipularea de garantii de buna executie şi 
penalităti în contractele comerciale încheiate cu 
societăti contractante. 

Riscuri organizatorice 

Neasumarea unor sarcini 
şi responsabilităti în 
cadrul consiliului local 

Scăzut 

- stabilirea responsabilitătilor echipei de proiect de către 
reprezentantul legal; 

Neasumarea unor sarcini 
şi responsabilităti în 
cadrul echipei de proiect 

Scăzut 

-stabilirea responsabilitătilor membrilor echipei de 
proiect prin realizarea unor fişe de post; 

- numirea în echipa de proiect a unor persoane cu 
experientă în implementarea unor proiecte 
similare; 

- motivarea personalului cuprins în echipa de 
proiect. 

Riscuri financiare si economice 
Capacitatea insuficientă  
de finantare şi 
cofinantare 
la timp a investitiei 

Scăzut 
- prevederea în contractul de proiectare a garantiei de 
bună executie a proiectului tehnic, garantie care va fi 
retinută în cazul unei solutii tehnice necorespunzătoare 

Cresterea inflatiei 

Mediu 

- realizarea bugetului în functie de preturile existente pe 
piată; 

-cheltuielile generate de cresterea inflatiei vor fi 
suportate de către beneficiar din bugetul propriu. 

Riscuri externe 
Riscuri de mediu - 
conditiile de climă si 
temperatură nefavorabile 
efectuării unor categorii 
de lucrări 

Scăzut 

- alegerea unor solutii de executie care să cont cu 
prioritate de conditiile climatice 
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Riscuri politice - 
schimbarea conducerii 
Consiliului local ca 
urmare a începerii unui 
nou mandat si lipsa de 
implicare a persoanelor 
nou alese în implicarea 
proiectului 

Scăzut 

- proiectul devine obligatie contractuală din momentul 
semnării contractului. Nerespectarea acestuia este 
sanctionată conform legii. 

 
Nu au fost identificate riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea proiectului. Planificarea 

corectă a etapelor proiectului încă din faza de elaborare a acestuia, precum si monitorizarea continuă 
pe parcursul implementării, asigură evitarea riscurilor care pot influenta major proiectul. 

 
 
5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) 
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor 
 
Denumire criteriu  Impact 

% 
V 1 V 2 OBSERVATII  

Respectare normative 
si cadru legal  

10%  10%  10%  Variantele au fost elaborate 
tinand cont de legislatia si 
reglementarile specifice in 
vigoare, atat in ceea ce 
priveste faza de proiectare cat 
si in ceea ce priveste 
exploatarea  

Costuri investitie  30%  25%  15%  V1 asigura calitatea optima 
printr-un minim al investitiei  
V2 cu pretul unei investitii mai 
ridicate asigura acelasi nivel de 
calitate, cu finisaje superioare 

Costuri operare  20%  20%  20%  V1 si 2 sunt similare din punct 
de vedere al costurilor de 
expoatare 

Consecinte asupra 
mediului  

5%  5%  5%  Toate variantele au impact 
neglijabil asupra mediului  
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Adaptabilitate si 
posibilitati de extindere 
a structurii  

5%  5%  5%  Toate variantele nu au limitari 
din punct de vedere al 
posibilitatii de extindere a 
structurii 

Durabilitate  20%  20%  20%  Materialele si solutiile tehnice 
folosite asigura durabilitatea 
investitiei pentru variantele 1 si 
2.  

Timp de executie si 
dare in exploatare 

10%  10%  3%  Varianta 1 are un avantaj 
datorita solutiei alese pentru 
realizarea fundatiilor 

TOTAL  100%  95%  78%  

 
 
5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) 
Se opineaza pentru alegerea variantei 1. 
 
5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind: 
a) obtinerea si amenajarea terenului; 

 Terenul pe care urmeaza a se realizeze investitia este situat pe teritoriul 
administrativ al primariei sectorului 6, strada Rusetu, nr. 6A si are o suprafata de 
2020 mp ,  CF 215634 

  In prezent terenul este liber de constructii. 

 terenul se afla in proprietatea Mun. Bucuresti aflat in administratia Directia 

generala de asistenta sociala si protectia copilului Sector 6;  

 conform HCG al municipiului Bucuresti nr. 542/31.10.2017 se schimba 

destinatia terenului din teren cu destinatia piata in teren pentru construirea 

unei cresa , conform actelor anexate. 

 
b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului; 
Modul de asigurare a utilitatilor - din retelele publice existente in zona  
 
c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, 
corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-
economici propusi; 

 functiunea: cresa ; 

 dimensiunile maxime la teren: 49,30 x 61,50 m; 

 regim de inaltime: Ds +P + 1E ; 

 H-MAX. = +10,00  m de la CTA (+1,20 de la CTN) 
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 Cladirea e compusa din 2 corpuri articulate de o zona de circulatii; 

 Inaltimea din placa in placa este de 3,50m la fiecare nivel. 

 Inaltimea libera in zona placilor de beton este de 3,30m pe fiecare nivel. 

 Volumul constructiei supraterane este de 8200 mc ( volum subsol = 1700 mc) 

 constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA 

(curenta), conform HGR nr. 766/1997 si la CLASA “II” DE IMPORTANTA (cladiri 

civile curente), conform Codului de proiectare seismica P100/1-2006. 

 
 Inchiderile exterioare: 

  Pereti portanti realizati din zidarie tip BCA, grosime 300 mm izolati cu 
termosistem din vata bazaltica de 10 cm.  

 Ferestre si usi cu tamplarie de AL si geam termoizolant. Ferestrele au parapet 
de 60 de cm cu protectie la hp=90 cm. Deasemeni ferestrele sunt prevazute cu 
ochiuri fixe cu geam securizat / salblat la partea inferioara si ochiuri 
deschizibile la partea superioara cu sistem oscilo-batant (sistemul de 
deschidere se va pune la partea superioara a tamplariei). 

 - Inchiderile interioare  

 Pereti neportanti din  gips carton de 20 cm intre salile de clasa si pe zona de 
circulatii si grosimi de 12.5 cm la grupuri sanitare. 
 

Finisajele interioare 

 Pardoselile vor fi din gresie  si covor tip PVC , dupa caz. 

 Tavanele si peretii vor fi vopsiti cu vopsea lavabila alba. 

 Peretii in bai, dusuri vor fi placati cu faianta. 

 Usile vor fi pline metalice.  
 

Finisajele exterioare 
Finisajele exterioare vor fi realizate din tencuiala decoarativa in doua culori pentru a 
sublinia cele doua volume de clase distincte ale constructiei. 
Tamplarie AL si geam termoizolant cu rupere de punte termica, ferestrele vor fi 
incadrate cu casete metalice colorate. 
Invelitoare de tip terasa.  
Aleile de acces au strat de uzura din pietris, trotuarul de garda din pavele si alei 
speciale in zonele destinate copiilor finisate cu tartan. 

 
Acoperisul si invelitoarea 

 Cladirea va avea o invelitoare de tip terasa.   

 Solutiile de alcatuire: izolarea placii peste ultimul nivel se va cu sistem termo-
hidroizolant si protejat cu o suprafata de trafic in zona de a amplasare a diverselor 
instalatii de ventilatii / conditionare.  
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 Termo-hidroizolatii: - termoizolatie polistiren expandat sub placa de la cota 0.00 cu 
hidroizolatii orizontale si verticale pana la cota 0.00, deasemeni se va proteja 
placa peste ultimul nivel. 

 Colectarea si scurgerea apelor pluviale: vor fi duse prin pante  la sifoanele de 
scurgere in ghene de colectare interioare. 

 
Sistemul constructiv 

 S-a optat pentru o structura modulara pentru a evita prezenta stalpilor in salile de 
clasa, astfel : 

 Construcţia propusa are o forma dreptunghiulara in plan, cu 
evazari si retrageri si dimensiuni in plan, la nivelul parterului de 50.35m x 29.90m ( 
fara termoizolatii ). Cladirea are regimul de inaltime Ds+P+1E.  

 Fundatiile sunt de tip radier de 40cm grosime si 10cm grosime 
stratul de beton simplu, de egalizare. Clasa de beton pentru radier este C20/25. 
Betonul simplu, de egalizare, are clasa C8/10. 

 Demisolul partial formeaza o cutie rigida alcatuita din pereti din 
beton armat de 20cm,  respectiv 30cm grosime si stalpi cu sectiunea 
30x30cm,30x60cm,30x75cm si 30x90cm. Elementele verticale sunt unite prin 
grinzi de beton armat cu sectiunea 30x55cm si un planseu de 15cm grosime peste 
demisol. 

 Suprastructura este tot mixta, alcatuita din pereti de beton armat 
de 30cm si stalpi cu sectiunea 30x30cm,30x60cm,30x75cm si 30x90cm. Grinzile 
au tot sectiunea de 30x55cm iar planseele sunt de 13cm grosime. 

 Acoperisul este de tip terasa necirculabila din plansee de beton 
armat. 

 Elementele de beton : pereti, stalpi, grinzi, centuri si  buiandrugi 
vor fi realizati din beton, clasa C25/30. 

 Conform Studiului Geotehnic, fundarea se realizeaza pe o perna 
de balast compactat cu o grosime de 1.00m, compactat in straturi succesive de 
20cm grosime, pentru care s-a considerat pconv=220kPa( 2.20daN/cm2 ). 

 Inainte de turnarea betonului in fundatii, se va face receptia 
terenului de fundare ( si a pernei de pamant ) de catre specialistul geotehnician, 
cu incheierea procesului verbal de receptie. 

 
Densitatea sarcinii termice este inferioara valorii de 420 MJ/m2, iar functiunea  cladirii 
determina incadrarea ei in categoria cladirilor cu risc mic  de incendiu, conform art 
3.1.  si  4.2.18 - 4.2.27 din Normativul de siguranta la foc a constructiilor P.118-99. 
Cladirea va avea gradul II de rezistenta la foc. Stalpii, peretii portanti si neportanti, 
interiori si exteriori, grinzile si planseele sunt incombustibile clasa C0. Se vor respecta 
prevederile Normelor Generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin 
Ordinul M.I.nr.775/22.07.1998 si prevederile Normativului P118-1999. Astfel, 
elementele de constructie vor avea cel putin urmatoarele clase de combustibilitate si 
rezistente la foc: 
Elementul de constructie           Clasa de combustibilitate        Rezistenta la foc 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stalpi, pereti portanti     C0(CA1) ≥2h      
Pereti  interiori neportanti    C1(CA1) ≥ 1,5h 
Pereti exteriori neportanti    C0(CA1) ≥ 30’ 
Grinzi, plansee     C0(CA1) ≥1h      
Imobilul cu  gradul II de rezistenta la foc, nefiind prevazuta cu instalatie automata de 
semnalizare a incendiilor, indeplineste conditiile  stabilite in P 118/2-2013. 
Conform P118/2-2013 nu sunt necesare instalaţii de stins un eventual incendiu cu 
hidranţi. 
Prin proiect au fost prevazute 3 cai de evacuare pentru persoane., din care o scara 
exterioara metalica. 
Scarile vor fi inchise cu pereti rezistenti la foc 150 min si cu usi pline cu 
autoinchidere. 
Conform art. 4.2.42 din Normativul P.118-99 : 
- in clasele  de la etaj 1 sunt max. 90 persoane  (8 clase cu cate 9 copii , cate un 
educator puericultor / infirmiera, spatiu de supraveghere – 1 persoane, oficiu – 1 
persoana, o persoana la curatenie) 
- la parter sunt max. 85 persoane  (6 clase cu cate 9 copii , cate un educator 
puericultor / infirmiera si o grupa de 7 copii cu varste intre 3-12 luni cu cate un 
educator puericultor / infirmiera,   personal medical, conducere, vestiare – 6 
persoane, plus personal educational – 4 persoane)  
- la subsol sunt max. 10 persoane  (in spalatorie 2 persoane, personal curatenie 3 
persoane, la bucatarie 3 persoane, aprovizionare / magazie – 1 persoana, la tehnic – 
1 persoana)  
- in total capacitatea va fi de 185 persoane 
Capacitatea de evacuare a unui flux este de 80 de persoane, numărul căilor de 
evacuare, la parter există trei căi de evacuare în direcţii diferite pentru public şi una 
pentru personal. 
De la etaj există 2 cai de evacuare pe scară din beton armat, intr-o rampa deschisă, 
luminată şi ventilată natural.   

Cladirea va fi echipata cu urmatoarele tipuri de instalatii de stingere a incendiilor: 
o instalatie cu hidranti de incendiu interiori; 
o instalatie cu hidranti de incendiu exteriori. 
o Cladirea se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu 

instalatie de hidranti de incendiu interiori conform prevederilor din normativul 
P118/2-2013 art. 4.1. 

o Instalatie cu hidranti de incendiu interiori va indeplini urmatoarele cerinte: 
o debitul specific minim al unui jet: qih=2,1 l/s; 
o numarul de jeturi in functiune simultana: 2 jeturi; 
o debitul de calcul al instalatiei: Qii = 2 × 2,1 l/s = 4,2 l/s; 
o timp teoretic de functionare: 10 minute. 
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o Hidrantii interiori vor fi amplasati in nise in holurile de circulatie, in locuri vizibile si 
usor accesibile in caz de incendiu. 

o Cladirea este prevazuta cu urmatoarele categorii de iluminat de siguranta: 
o Iluminat de evacuare; 
o Iluminat pentru interventie; 
o Iluminat pentru continuarea lucrului. 
Toate dispozitivele legate de protectia la foc, importate sau noi, trebuie sa aiba 
agrement MLPTL  si avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. 

 

 Alimentarea cu energie electrica: 
 

Alimentarea cu energie electrică din SEN 
 

Alimentarea cu energie electrica se va face dintr-un BMPT (bloc de masura si 
protectie trifazat) dimensionat prin proiect de la reteaua furnizorului de energie electrica. La 
acest BMPT se va conecta tabloul electric general TEG al obiectivului. 

Din tabloul electric general se vor alimenta urmatorii receptori: 
 iluminat normal si de siguranta 
 prize normale 
 alimentarea sistemului de HVAC 
 alimentare centrala termica 
 alimentarea receptorilor de putere 
 tablou parter 
 tablou etaj 
 tablou pompe incendiu 

Elementele aferente tabloului electric se vor monta într-un tablou ce va corespunde în 
totalitate normelor SR EN 60439-1:2001. Echiparea acestuia se va face conform schemei 
multifilare. 

Durata max. a întreruperii cu energie electrică, de la sistemul de alimentare extern va 
fi conform caracteristicilor consumatorului şi a soluţiei de alimentare obţinute prin avizul de 
racordare. 

Receptorii electrici din instalaţia electrica a consumatorului nu produc influenţe 
negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului. 

Schema de distributie a energiei electrice este de tip TN-S, separarea conductorului 
de protectie de neutru realizandu-se in BMPT. 

Tabloul electric va fi metalic, cu grad de protectie minim IP 44, cu usa plina si cheie, 
echipat conform schemei multifilare. 

Pentru conectarea tabloului general la reteaua furnizorului de energie electrica se vor 
utiliza cabluri armate din aluminiu cu intarziere la propagarea flacarii de tip ACYAbY-F, 
montat la minim 0.9 fata de cota radierului. 

Cablurile se pozează în şanţuri între două straturi de nisip de 10 cm fiecare, peste 
care se pun benzi avertizoare şi pământ rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat toate 
corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor). Stratul de deasupra benzii 
avertizoare va fi bine compactat.  



 

 94 

Distanţele de siguranţă ale cablurilor de energie electrică pozate în pământ faţă de 
diverse reţele, construcţii sau obiecte nu vor fi, de regulă, mai mici decât cele indicate în 
tabelul 5, din NTE 007/08/00.    

Toate cablurile electrice utilizate vor fi cu degajari reduse de halogenuri si cu intarziere 
la propagarea flacarii tip N2XH pentru receptorii normali, cat si pentru cei de securitate. 

Sursa de rezervă pentru serviciile de securitate, o va constitui un grup electrogen cu 
pornire automată, (dimensionat prin proiect), acţionat de un motor termic diesel cu 
autonomie de 8 ore. 

Din grupul electrogen al obiectivului, se va alimenta printr-o coloana rezistenta la foc, 
de tip NHXH E90 cu sectiunea de 5x4mmp, tabloul de pompe incendiu al obiectivului.  

  
 Instalatii electrice de iluminat: 

 
Nivelele de iluminare s-au adoptat în funcţie de natura activităţii ce se desfăşoară în 

fiecare incintă, recomandate în NP 061/2002.  
Instalatia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi 

fluorescente, conform temei de proiectare si dupa mediul ambiant al incaperii in care se 
instaleaza.  

Corpurile de iluminat vor fi alimentate monofazat, intre una din faze si neutru. 
Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea 
prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incat sa insumeze o putere instalata 
totala de maxim 1,5 kW pentru circuitele monofazate si 3 kW pentru circuitele trifazate.  

Comenzile iluminatului se realizeaza general-localizat prin intermediul 
intrerupatoarelor, pentru grupurile sanitare si pentru holurile de circulatie si la accesele din 
exterior prin intermediul senzorilor de miscare temporizati. 

Circuitele electrice care alimenteaza corpurile de iluminat se vor executa cu conductori 
de Cu, tip N2XH de 1,5mmp, montate in tuburi de protectie PVC avand codul de fabricaţie 
33211230X313, conform anexei 5.7,  subcap. 3, din I7/2011. 

Aparatele terminale de conectare (intrerupatoare, comutatoare) se vor monta la 
inaltimea de 1,0 m de la nivelul pardoselii finite cu execeptia celor notate altfel. Pe 
orizontala se va pastra un spatiu de 0.3 m de la marginea tocului usilor la marginea 
aparatului. 

Toate circuitele de iluminat vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu 
intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip 
diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare, 
multifilare si specificatiilor de aparataj. 

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor 
pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta 
minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta 
deasupra celor de incalzire. 
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Instalatii electrice de prize: 
 

In cladire au fost prevazute spre a fi montate prize normale simple si duble, toate vor fi 
cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16A.  

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat. 
Inaltimea de montaj a prizelor pentru spatiile comune si spatiile pentru copii la inaltimea de 
2m, iar cele din birouri la inaltimea de 0.3m.  

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu 
intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip 
diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare, 
multifilare si specificatiilor de aparataj. 

Circuitele de prize se vor realiza in cablu cu conductoare de cupru, de tip N2XH cu 
sectiunea de 2,5 mmp (pentru conductoarele active: faza si neutru, cat si pentru conductorul 
de protectie), protejate impotriva deteriorarii mecanice, unde este cazul, in tuburi de 
protectie din PVC avand codul de fabricaţie 33211230X313, conform anexei 5.7,  subcap. 
3, din I7/2011.. Distributia principala a circuitelor se va realiza pe pat de cabluri. 

Prizele speciale (de tip fise industriale) de puteri mari (16A) montate in spatiile tehnice 
(centrala termica, statie pompe) vor fi prevazute pe circuite separate astfel incat sa se 
realizeze o independenta in functionare. 

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de 
importanta a acestora.  

In zonele tehnice s-au prevazut prize cu grad de protectie sporit tip IP54, cu capac de 
protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.  

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor 
pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta 
minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra 
celor de incalzire. 
 

Instalatii electrice de iluminat de securitate: 
 

Conform normativ I7 / 2011, subcap. 7.23.2, precum si SR EN 1838 si SR 12294 
iluminatul de siguranţă este de mai multe feluri: 

 iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului; 
 iluminat pentru interventii in zonele de risc; 
 iluminat de securitate  pentru evacuare; 
 iluminat pentru marcarea hidrantilor 

 
Toate corpurile de iluminat folosite pentru iluminatul de securitate/siguranţă vor fi 

alimentate din circuitele normale de iluminat. 
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie realizate din 

materiale clasa B de reactie la foc, potrivit reglementarilor specifice, conform articolului 
7.23.3.3, din Normativul I7/2011. 
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a) iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului se asigură în următoarele 
încăperi: in camera pompelor de incendiu si in camera tabloului general. 

Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform NP I 7, subcap 
7.23.5.1, va folosi corpuri de iluminat cu sursa led, alimentate din circuitele normale de 
iluminat, fiind folosit la nevoie, iar la indisponibilitatea sursei de baza se va trece, automat, 
pe sursa de rezerva. 

Conform NP I 7, tabelul 7.23.1 timpul de functionare este pana la terminarea activitatii 
cu risc, dar nu mai putin de 3h. 

 
b) iluminatul de siguranţă pentru interventie se asigură în următoarele încăperi: 

încăperea centralei termice, camera tabloului general si camera pompelor de incendiu. 
Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform NP I 7, subcap 

7.23.6.1, va folosi corpuri de iluminat cu sursa led, alimentate din circuitele normale de 
iluminat, fiind folosit la nevoie, iar la indisponibilitatea sursei de baza se va trece, automat, 
pe sursa de rezerva. Conform NP I 7, tabelul 7.23.1 timpul de functionare este de cel putin 
1h. 

 
c) iluminatul de evacuare acest sistem de iluminat de securitate conform normativului 

I7/2011, articolul 7.23.7.1 si 7.23.7.2 se va prevede pe culoarele de circulaţie, casele 
scarilor, la orice schimbare de directie, la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz 
de urgenta, in exterior si langa fiecare iesire din cladire, fiind alimentat prin circuite separate 
fata de iluminatul normal. 

Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform NP I 7, subcap 
7.23.7.1, va folosi corpuri de iluminat cu sursa led, alimentate din circuitele normale de 
iluminat, fiind folosit permanent, iar la indisponibilitatea sursei de baza se va trece, automat, 
pe sursa de rezerva. Conform NP I 7, tabelul 7.23.1 timpul de functionare este de cel putin 
2h. 

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa respecte recomandarile din SR EN 
60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie), stabilite prin HG nr. 971/2006, 
SR ISO 3864-1 (simboluri grafice). 

 
d) iluminatul pentru marcarea hidranţilor interiori sunt destinate identificării hidranţilor 

în lipsa iluminatului normal. 
Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform NP I 7, subcap 

7.23.11, va folosi corpuri de iluminat cu sursa led, alimentate din circuitele normale de 
iluminat, fiind folosit permanent, iar la indisponibilitatea sursei de baza se va trece, automat, 
pe sursa de rezerva. Conform NP I 7, tabelul 7.23.1 timpul de functionare este de cel putin 
1h. 

 Ele se vor amplasa aparent în afara hidrantului (alături sau deasupra) la maxim 2 m şi 
se vor inscripţiona cu litera „H” de culoare roşie. 

Corpurile de iluminat pentru marcarea hidrantilor trebuie sa respecte recomandarile 
SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 
(simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminarea 
panourilor de semnalizare de securitate. 
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Instalaţii electrice pentru alimentarea receptorilor de putere  
Instalatii aferente statiei de pompare incendiu: 
 

In cadrul acestei cladiri s-a prevazut o statie de pompare pentru stingerea inceputurilor 
de incendiu, statia de pompare pentru hidranti interiori. 

Apa pentru stingerea incendiilor este stocata intr-un rezervor amplasat langa statiile de 
pompare. Alimentarea cu apa a rezervorului se face de la reteaua de apa a orasului prin 
intermediul unei electrovane comandata automat functie de nivelul apei in rezervor, prin 
intermediul tabloului si aparatajului electric din furnitura, sau manual local. 

In cadrul acestor statii de pompare s-a prevazut un TE Pompe Incendiu, destinat 
receptorilor pentru stingerea incendiilor prin sistemul de hidranti interiori. 

Tabloul pompe incendiu, este alimentat din doua surse, o sursa de baza (inaintea 
intrerupatorului general) si o sursa de rezerva (generatorul electric), interconectate printr-un 
AAR  pentru anclansarea sursei de rezerva la avaria sursei de baza, cu cabluri rezistente la 
foc minimum 90 de minute. 

Din tabloul pompe incendiu, se alimenteaza cu energie electrica urmatoarele 
echipamente: 

- tabloul pompelor pentru hidranti  
Tabloul electric hidranti face parte din furnitura echipamentelor respective. 

Alimentarea electromotoarelor pompelor de incendiu din tablourile aferente este realizata 
de furnizorul pompelor. 

Au fost prevazute urmatoarele instalatii de comanda si semnalizare pe grupe de 
pompe: 

 
- Grupul pompelor pentru instalatia de hidranti. 
 comenzi de la tabloul pompelor de hidranti in regim automat. 

- intrarea in functiune a pompei pilot la scaderea treptata a presiunii din reteaua de 
hidranti 

- intrarea in functiune a pompelor la scaderea treptata a presiunii din reteaua de 
hidranti 

- oprirea pompelor se face manual numai de la tabloul de hidranti. sau automat la 
protectie lipsa apa (in cazul in care pompele sunt prevazute cu protectie la lipsa apa); 

- intrarea in functiune a pompei de rezerva in cazul in care cea activa iese de sub 
tensiune 

- blocajul functionarii pompei pilot la nivelul minim minimorum in rezervorul de hidranti, 
pentru evitarea deteriorarii electromotorului pompei; 

 comenzi de la tabloul pompelor de hidranti in regim manual: 
- intrarea in functiune a pompelor la scaderea treptata a presiunii  din reteaua de 

hidranti 
- oprirea pompelor se face manual numai de la tabloul de hidranti. sau automat la 

protectie lipsa apa; 
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- intrarea in functiune a pompei de rezerva in cazul in care cea activa iese de sub 
tensiune 

- blocajul functionarii pompei pilot la nivelul minim minimorum in rezervorul de hidranti, 
pentru evitarea deteriorarii electromotorului pompei; 

 
 Instalatii electrice de curenti slabi  

 
Instalatiile electrice de curenti slabi sunt reprezentate de: 

- sistem de voce-date (internet) 
- sistem de CCTV 
- sistemul de detectie si semnalizare la incendiu 
- sistemul de sononorizare si adresare publica 
 
 
 

Sistemul de voce-date: 
 

Topologia de realizare a reţelei, este de tip stea, concepută pe baza recomandărilor 
standardului EIA/ TIA-568. Astfel, fiecare post de lucru (voce/date) se conectează printr-un 
cablu UTP Cat. 5 de la priza RJ45 de transmisie voce/date la punctul de distribuţie (rack). 
Cablurile vor fi conectate atât la nivelul dulapului (patch paneluri) cât şi la nivelul posturilor 
de lucru din spatiile de birouri, prin intermediul prizelor prevăzute cu conectori RJ45 
ecranaţi, în vederea asigurarii unei bune protecţii la factori perturbatori. Pentru spatiile 
comune si saloane s-a montat un sistem de acces point-uri pe fiecare etaj. 

In camera IT se va monta rack-ul principal de voce date de 24U ce va fi pus la 
dispozitia furnizorilor de telecumunicatii. Rack-ul si centrala telefonica se va lega la priza de 
pamant artificiala prin intermediul unei bare de echipotentializare.  

 
Instalatia de televiziune cu circuit inchis CCTV 

 
Pentru mărirea siguranţei si pentru monitorizare s-a prevăzut un sistem de 

supraveghere video permanentă care utizează camere color de înaltă rezoluţie pentru 
surprinderea cat mai detaliata a imaginilor. Sistemul de televiziune cu circuit inchis are in 
componenta camere analogice de interior si de exterior si supravegheaza holurile, spatiile 
comune si perimetrul exterior al cladirii 

Transmisia se face prin cablu torsadat prin intermediul unor convertoare video balon. 
Alimentarea lor se face din surse cu back-up pentru asigurarea functionarii in cazul caderilor 
de tensiune. Inregistrarea datelor se face pe hardisk-uri pentru perioade de pana la 30 de 
zile. Camerele video sunt conectate la doua inregistratoare video digitale ce asigura 
simultan inregistrare, vizualizare live de imagini sau vizualizare de inregistrari, precum ofera 
si posibilitatea de salvare a inregistrarilor pe suport extern usb. Inregistratoarele permit 
vizualizare live si a inregistrarilor din internet.  

Imaginile video vor fi preluate din toate zonele importante ale obiectivului. 
Intre camerele video şi locul unde se vor amplasa monitoarele, pentru transmiterea 

semnalului video se va utiliza cablu FTP cat.5 protejat in tub de protectie PVC. 
 
Sistemul de detectie si semnalizare la incendiu: 



 

 99 

 
Sistemul de alarmare la incendiu este realizat într-o structură modernă, redundantă şi 

utilizează detectori inteligenţi controlaţi de microprocesor. 
Elementele componente software şi hardware sunt configurate astfel încât o singură 

defecţiune a unei componente electronice sau dispozitiv periferic să nu compromită 
funcţionarea normală a sistemului de alarmare la incendiu. Sistemul de alarmare la incendiu 
este redundant 100% (toate componentele electronice ale centralei cu rol activ în controlul 
sistemului sunt dublate). În eventualitatea unui defect în centrală sau în dispozitivele 
periferice, toţi detectorii şi funcţiile sistemului vor rămâne active în continuare, atât restul de 
periferice cât şi toate componentele centralei. Defectul este localizat şi afişat, în timp ce 
sistemul rămâne complet funcţional. 

Fiecare detector şi modul de control îşi verifică permanent starea şi o comunică 
centralei de alarmare la incendiu controlată şi monitorizată de microprocesor. Semnalizările 
false şi erorile de comunicaţie sunt filtrate prin transmisie repetată între detectori/periferice 
şi centrala de alarmare la incendiu. 

Astfel se asigură continuarea funcţionalităţii sistemului în cazul defectării unui detectori 
sau al semnalării unui defect pe o zonă (grupă de detectori/periferice). 

În cazul unui defect, scurt-circuit sau întrerupere a cablului din sistemul de alarmare la 
incendiu toate celelelte elemente detectori sau module sunt în continuare pe deplin 
funcţionale. 

Fiecare element detector sau modul încorporează izolator la scurtcircuit, pentru un 
grad de siguranţă crescut şi pentru optimizarea traseelor de cabluri, ce permite astfel 
trecerea prin diferite zone de detecţie. 

Sistemul oferă posibilitatea localizării exacte a defectelor semnalate de dispozitivele 
periferice (detectori, module, butoane) şi a scurtcircuitelor sau secţionării de cablu. Aceste 
informaţii de localizare vor fi afişate în mod text pe ecranul centralei şi pe imprimanta 
acesteia. 

Detectorii, elementele de intrare şi ieşire, sirenele, flash-urile, etc. toate sunt de tip 
adresabil, cu posibilitate de conectare directă la bucla de incendiu. 

Alocarea şi interconectarea detectorilor în zone este posibilă din orice poziţie de pe 
bucla de incendiu. Extinderile ulterioare ale unei zone de detectori este uşor de realizat, 
fără a fi necesară schimbarea adreselor detectorilor sau reprogramarea altor detectori. 

În vederea optimizării procesului de întreţinere, sistemul beneficiază de avertizări 
timpurii în acest sens. Detectorii contaminaţi sau detectorii ce necesită întreţinere vor fi 
indicaţi în text clar pe ecranul centralei. 

Centrala sistemului de alarmare la incendiu include un afişaj electronic pentru texte în 
clar, de 6 linii a câte 40 de caractere, în limba română. 

Afişare individuală a stării pentru fiecare element din sistem. 
Este posibilă afişarea tuturor mesajelor de alarmă, a defectelor, a dezactivărilor şi 

activărilor prin navigare manuală („scrolling”). 
Etichetare individuală personalizată pentru fiecare element pentru alarmă, defect, 

deranjament sau activare, indicată cu data şi ora specifică. 
Centrala sistemului de alarmare la incendiu este aprobată şi certificată drept dispozitiv 

electric de control şi poate semnaliza şi opera toate elementele conectate. Toate 
elementele conectate vor fi indicate prin informaţii de localizare liber programabile (etichete 
individuale personalizate). 

Sistemul permite salvarea ultimelor 65.000 evenimente şi tipărirea lor repetată. 
Evenimentele salvate vor fi afişate pe ecranul panoului de operare, tipărite pe imprimanta 
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de evenimente, sau citite din memoria centralei printr-o aplicaţie software instalată pe un 
PC.  

Lungime maximă a buclei 3500m, maxim 250 elemente adresabile pe o buclă. 
Declanşare alarmă programabilă condiţionată de 2 detectori. 

Mod de lucru de zi şi de noapte (ziua - cu posibilitate de întârziere a declanşării 
alarmei, noaptea - alarma se declanşează instantaneu). 

 
Unitate centrală de detecţie şi semnalizare incendiu 
Pentru detecţia şi semnalizare incendiului se va utiliza o centrala adresabila cu 

minimum 4 bucle adresabile, maxim 64 elemente / bucla,  care va respecta prevederile art. 
3.3.13 din P118/3-2015, montata in camera centralei de incedniu, care va fi alimentata 
inaintea intrerupatorului general cu cablu rezistent la foc minimum 90 de minute. La 
indisponibilitatea sursei de baza se va trece, automat, pe sursa de rezerva, adica pe cei 4 
acumulatori de 12V/18Ah ca sursa de rezerva care îi va permite funcţionarea pe o perioadă 
mai mare de 48 de ore în stand-by şi de ½ oră în alarmă 

 
Detector multicriterial 
Detector inteligent adresabil cu senzori multipli, poate fi folosit drept detector de fum, 

detector de temperatură sau detector combinat de fum şi temperatură, în conformitate cu 
EN54-5 şi EN54-7, pentru detecţia incendiilor cu ardere mocnită precum şi a celor cu 
flacără deschisă, încă din fază incipientă. Funcţionează pe baza tehnologiei CUBUS 
(memorarea stării uzuale a temperaturii mediului, ajustarea automată a sensibilităţii camerei 
optice în funcţie de modificările de temperatură ale ambientului) pentru compensarea 
automată a condiţiilor mediului ambiant, fără configurarea de parametri complicaţi.  

Caracteristici:  
-  diferite metode de detecţie, senzori interconectaţi, detecţia fumului se 

face întotdeauna prin corelare cu detecţia temperaturii; 
- detectarea temperaturii poate fi configurată conform claselor A1, A2, B 

precum şi conform indicilor R şi S, în conformitate cu EN54-5; 
- memorarea stării de poluare fără posibilitatea de a fi ştearsă; 
- memorarea numărului de ore de funcţionare; 
- generarea de rapoarte de timp rămas estimat de funcţionare, corelat cu 

starea de contaminare/murdărire, prin software specializat de service; 
- configurarea de praguri de alarmă pentru compensarea influenţelor 

mediului ambiant; 
- monitorizare automată permanentă; 
- izolator de scurt circuit integrat; 
- imunitate ridicată împotriva interferenţelor de natură electromagnetică; 
- filtre de alarmă nou proiectate; 
- evaluare dinamică a semnalelor; 
- logică decizională inteligentă; 
- cumunicaţie interactivă; 
- identificare automată a adresei detectorului; 
- funcţii de programare comprehensive; 
- compatibilitate retrogradă şi progresivă; 
- adresarea detectorilor printr-un Număr Unic; 
- tensiune de funcţionare 16-30 Vcc; 
- consum în stand-by max. 120 μA; 
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- consum în alarmă min. 0,5 mA, max. 10 mA; 
- temperatură de funcţionare -25°C ... +60°C. 

 
Soclu standard de montare pentru detectori 
Folosit pentru montarea şi conectarea detectorilor automaţi adresabili, cu montare 

aplicată. Detectorul se prinde de soclu printr-un mecanism de prindere de tip „bayonet 
mount”. Pentru conectarea cablului de incendiu se foloseşte o regletă cu 6 pini, la care se 
poate adăuga o regletă suplimentară cu 4 pini pentru a forma puncte de izolare 
suplimentare.  

Caracteristici: 
- temperatură de funcţionare -20°C ... +70°C; 
- clasă de protecţie IP44. 

 
 
Buton manual de alarmare (tip B) adresabil – clasă de protecţie IP24 
Carcasă roşie, conform cu EN54-11 (tip B) pentru declanşarea manuală a stării de 

alarmă, pentru montare la interior. 
Alarma se declanşează prin spargerea geamului, butonul rămânând în starea de 

alarmă până la înlocuirea geamului spart. Starea de alarmă este indicată printr-un LED roşu 
integrat. Butonul dispune şi de izolator la scurt circuit, ceea ce-i permite instalarea direct pe 
buclă, alături de detectori şi alte elemente.  

Caracteristici: 
- indicarea stării de alarmă printr-un LED roşu; 
- mesaj de service în cazul defectării unei componente; 
- dezactivare individuală; 
- izolator de scurt circuit integrat; 
- tip B, în conformitate cu EN54-11; 
- tensiune de funcţionare 15-30 Vcc; 
- consum stand-by max. 120 μA; 
- consum în alarmă max. 2,5 mA; 
- temperatură de funcţionare -20°C ... +50°C; 
- clasă de protecţie IP24; 

 
Modul adresabil de intrare/ieşire 
Adresabil, dispune de o ieşire pe releu NO/NC, două intrări pentru interogarea 

contactelor libere de potenţial (fie monitorizate sau nemonitorizate) şi o intrare optocuplor ce 
poate fi folosită la monitorizarea tensiunilor externe. Acest modul poate fi folosit cu 
precădere pentru conectarea în buclă a detectorilor speciali.  

Caracteristici: 
- conectare facilă a detectorilor convenţionali pe 4 fire; 
- consum redus 550 μA; 
- izolator de scurt circuit integrat;  
- ieşire releu 230V/2A (max. 60W); 
- intrări monitorizate pentru interogarea contactelor libere de potenţial; 
- intrare optocuplor pentru interogarea tensiunilor externe de 0-30Vcc; 
- cutie de montare IP66, inclusiv dozele de admisie a cablurilor; 
- tensiune de funcţionare 15-27 Vcc, din buclă; 
- temperatură de funcţionare -20°C ... +60°C; 
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- clasă de protecţie IP66 (numai în cutia de montare); 
 
Semnalizator optic paralel 
Indicator individual pentru localizarea alarmei semnalizate de detectori aflaţi în afara 

câmpului vizual (instalaţi în tavanul fals, etc.). În eventualitatea unei alarme, indicatorul 
paralel va fi activat simultan cu detectorul, LED-ul indicatorului luminând intermitent roşu. 

Caracteristici: 
- tensiune de funcţionare 6-30 Vcc; 
- consum 0,9mA; 
- frecvenţă LED 1,8 - 3,4 Hz; 
- temperatură de funcţionare 0°C ... +60°C; 
- clasă de protecţie IP42; 

 
Sursă de alimentare 
Sursă de alimentare externă 24V/1A, conformă cu EN54-4 si VdS-2541, în carcasă, 

pentru conectare la sistemul de alarmare la incendiu. Circuitul de alimentare şi cel al 
acumulatorilor este 

monitorizat constant, iar curentul de încărcare a acumulatorilor este modificat în 
funcţie de temperatură. În eventualitatea unei supra-sarcini, tensiunea maximă de ieşire 
este limitată în consecinţă, iar în cazul unei căderi de tensiune sub nivelul pragului de 
deconectare, acumulatorii sunt decuplaţi pentru evitarea sulfatării. Sursa funcţionează în 
modul standby în paralel, asigurând alimentarea în cazul căderii tensiunii de la reţeaua 
publică. 

Caracteristici: 
- carcasă de culoare gri RAL7035; 
- clasă de protecţie IP30; 
- tensiune de ieşire 24 Vcc / 1,6 A max.; 
- temperatură de funcţionare -5°C ... +40°C 

 In camera de securitate se va monta un panou repetitor, in care vor fi afisate toate 
cele mentionate mai sus in timp real. 

 
 

Instalatia de sonorizare si adresare publica:  
 
S-a prevazut un sistem de sonorizare si adresare publica care are ca scop difuzarea 

de: 
 - mesaje de alarmare preinregistrate; 
 - muzica de ambianta; 
Sistemul va trebui sa fie in conformitate cu normele EN 54 si EN 60849. Instalatia de 

sonorizare pentru anunturi de urgenta este impartita pe circuite (linii de anunturi) legate la 
centrala audio. Circuitele vor fi destinate pentru spatiile comune,  coridoarele de evacuare, 
spatiile administrative. Anunturile vor fi facute de la dispeceratul de securitate.  

 
Structura sistemului 
Sistemul de sonorizare este alcatuit din: 
- unitatile de control sistem master si slave, amplificatoarele, sursele si acumulatorii. 
- consola pentru difuzarea de mesaje vocale situata la receptie (microfon pentru 

anunturi si microfon pentru pompieri). 
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- difuzoare de diferite tipuri amplasate in toate spatiile comune; 
   
Unitatea centrala de amplificare este situata in rack, la parter si este prevazuta cu 

acumulatori proprii 24V, care in cazul unei intreruperi de curent vor asigura alimentarea de 
rezerva. Deasemenea unitatea centrala va avea intrari pentru microfoane (microfon anunturi 
si microfon pompieri), o intrare de la centrala de semnalizare incendiu si o intrare de 
rezerva. Se prevad module de amplificare pentru fiecare circuit, microfon cu, consola pentru 
selectia zonelor, modul cu anunt mesaj de evacuare si unitate pentru tonuri si volum. 
Centrala va fi folosita pentru anunturi obisnuite cat si pentru situatii de urgenta, evacuare 
etc.  

In conditii de functionare normala, din regia de sonorizare se difuzeaza muzica de 
ambianta. De la consola, cu diverse grade de prioritate, se pot transmite diferite mesaje 
vocale.  

Difuzoarele din obiectiv vor avea o putere de 20W. Sunt montate la interior si sunt 
prevazute cu sistem de prindere incastrata.   

In cazul aparitiei unei alarme, din centrala de incendiu, prin intermediul unui contact 
liber de potential, este pornit inregistratorul digital de mesaje preinregistrate. 

Traseele fizice sunt astfel gandite incat sa se integreze in sistemul celorlalte trasee de 
curenti slabi. Astfel cablurile sunt pozitionate in jgheaburi, iar pe tavane in tuburi de 
protectie.   

Reteaua de cablare va fi realizata cu cablu rezistent la foc JE-H(St)H 2x2x0.8mm² 
protejate in tub protectie de 16mm rezistent la foc minim 30 de minute.(inclusiv prinderile). 
Dozele de derivatie vor fi rezistente la foc minim 30 min. 

Fiecare linie de sonorizare va fi prevazuta cu, capete de linie. (end of line) 
 
 Criteriul de performanţă: evitarea riscului de izbucnire a unui incendiu s-au 

producere a unei explozii, a impus prevederea următoarelor dotări şi măsuri: 
 

.1. Instalaţie de paratrăsnet pentru protecţia la supratensiuni atmosferice 
directe 

In conformitate cu prevederile NP I7, cap. 6, a rezultat necesitatea realizării instalaţiei 
de paratrasnet exterioara IPTE şi interioară IPTI. 

IPTE va fi realizată cu PDA corespunzător nivelului III intarit de protecţie rezultat din 
calcule. 

Pentru protejarea clădirii împotriva descărcărilor electrice din atmosferă, se va monta 
un dispozitiv de captare cu amorsare tip MicroLight de tip Micro 30, cu raza de 44.72 m. 
Dispozitivul de captare va fi montat pe tija ancorata in minim trei puncte, cu inaltimea tijei de 
5m. PDA-ul va avea patru coborari din conductor de aluminiu cu diametrul de 10mm,, care 
se vor racorda la priza de pamant artificiala comuna prin intermediul a patru piese de 
separatie montate pe invelitoarea obiectivului.  

Aceasta priza de pamant va fi formata din 25 de electrozi verticali tip cruce, l = 1.5 m 
sudati intre ei prin electrozi verticali din platbanda Ol Zn 40x4mm.  

Obiectivul va fi prevazut cu doua bare principale de legare la pamant amplasate astfel: 
- BPPE1 – amplasată langa TEG, în încaperea tabloului general; 
- BPPE2 – amplasată la etajul 1. 
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 La BPPE-uri vor fi conectate toare barele de egalizare a potentialelor, toate 
elementele metalice aflate în contact cu solul, inclusiv conductoarele electrice active, prin 
intermediul eclatoarelor adecvate.  

Coborarile vor fi la o distanţă minimă de cel puţin 1m faţă de alte obiecte metalice din 
apropiere.  

Pe seama retelei de echipotentializare realizata si pentru protectia la soc electric, s-a 
realizat IPT interioară, cu care s-au asigurat distantele minime de protecţie dintre 
elementele IPTE şi carcase şi elemente metalice, din interior. 

Conductorii de coborare vor fi instalaţi astfel încât distanţa spre pământ să fie cea mai 
scurtă posibil, evitând ca ei să urce sau să formeze unghiuri închise. Este interzisă 
utilizarea cablurilor coaxiale izolate drept conductori de coborare.  

 
.2. Sistem de protecţie la spratensiuni atmosferice transmise prin reţea şi de 

comutaţie- LMPS  
Măsurile fundamentale de protecţie ale LMPS sunt: 
- acţiunea SPD – dispozitive de protecţie destinate să limiteze supratensiunile 

tranzitorii şi să devieze supracurentii determinati de efectele electromagnetice ale curentului 
de trasnet; 

- retea de echipotentializare. 
Aparatele de protectie la supratensiuni, prevăzute în schemele electrice sunt: 
- SPD1 - instalate in tabloul generala (TEG); 
- SPD2 – instalate in tablourile electrice intermediare; 
SPD alese trebuie să fie verificate la supratensiunile temporare datorate defectelor din 

reţeaua electrică de joasă tensiune în conformitate cu recomandările din SR CHI 60364-4-
44. 

Conectarea SPD în circuitul de protejat se va face astfel încât să rezulte conductoare 
cât mai scurte (în mod obişnuit sub 0,5 m, având în vedere faptul că lungirea legaturii 
determina reducerea eficientei sistemului de protectie).  

Reţeaua de echipotentializare a LMPS este asigurată prin sistemul de legare la 
pământ prevăzut pentru sistemul de protectie la soc electric, şi IPT interioară. 

 
 
.3. Adaptarea instalaţiei electrice la gradul de rezistenţă la foc al elementelor de 

construcţie 
Pentru ca, componentele instalaţiilor electrice să nu determine risc de incendiu, 

acestea nu se vor monta pe suporturi combustibile.  
Pentru  cazurile în care acest deziderat nu se poate asigura s-au luat următoarele 

măsuri: 
- strat de tencuială; 
- cabluri rezistente la foc. 
 
.4. Pentru limitarea incendiilor de origine internă a instalaţiilor electrice s-a 

asigurat  
Protectia automata la scurtcircuit pentru fiecare circuit si coloana, cu aparate de 

protectie cu capacitate de rupere adecvata. 
Capacitatea de rupere a întrerupătoarelor automate, va fi superioară valorii curenţilor 

de scurtcircuit maximi pe care va trebui să-i deconecteze. 
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 Siguranţa în exploatare 
Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzător categoriei de importanţă a cladirii si 

în conformitate cu reglementarile tehnice, s-au prevazut urmatoarele dotari: 
.1. Sistem de protecţie la şoc electric  
Bazat pe întreruperea alimentării, corespunzător retelei TN, deoarece sursa este cu 

punctul neutru distribuit, respectiv schema TN-C, până la originea instalaţiei electrice de 
utilizare a consumatorului.  

În conformitate cu cerinţele NP-I7/2011 se impun următoarele: 
a) - toate masele instalatiei electrice trebuie legate, prin conductoare de protecţie (PE) 

la neutrul alimentarii, legat la pământ; 
b) – reţea de echipotenţializare - componentă a sistemului de legare la pământ – va 

avea noduri intermediare BPE şi două noduri centrale BPPE1 si BPPE2 ca bare principale 
de protectie si echipotentializare a unei retele de conductoare de protectie pentru legarea 
suplimentara la pamant a carcaselor (maselor) şi pentru echipotentializarea acestora dar şi 
a elementelor metalice din sau care acced în ansamblul construit; 

c) - în fiecare tablou electric se va realiza o baretă PE la care se vor lega: 
            - conductorul PE distribuit al sursei; 
            - conductoarele PE pentru fiecare circuit sau coloană descendenta; 
            - conductorul PE pentru legarea carcasei metalice, a tabloului respectiv, la PE. 
d) – legarea la pamant, prin intermediul barelor principale de legare la pamant, se va 

face la priza de pamant artificiala propusa; 
Două categorii de elemente metalice se vor interconecta in reteaua de 

echipotentializare ai anume: 
- carcasele, masele, echipamentelor electrice – se vor lega direct la BPE cu 

conductoare de protectie PE si prin legaturi de echipotentializare suplimentare la aceeasi 
BPE; 

- elementele metalice (tevi metalice ale diferitelor utilităti, armatura metalica a 
structurii, etc.) – se vor lega cu legături de echipotentializare (care pot fi ai suplimentare). 

 
.2. Pentru limitarea zonei afectate de un eventual defect s-a realizat Sistemul de 

protecţie la suprasolicitări termice determinate de curenţi de suprasarcină 
şi scurtcircuit.  

Acesta s-a realizat cu întrerupatoare automate, dimensionate conform  NP-I7 si pentru 
care se asigura si actionare selectiva.  

Capacitatea de rupere a întrerupatoarelor automate, va fi superioara valorii curentilor 
de scurtcircuit maxim pe care va trebui sa-i deconecteze.In instalatie se va utiliza nulul de 
lucru NL şi nulul de protecţie PE.  

Pentru circuitele de prize şi circuitele de iluminat, în schema TN s-a prevăzut protecţia 
împotriva curentilor reziduali de defect cu dispozitive de protectie diferentiala de mare 
sensibilitate, I = 30mA. 

In schema IT medical circuitele sunt protejate doar cu întrerupătoare automate 
magneto termice. 

Prin proiect s-a prevazut echiparea tabloulurilor electrice cu întrerupatoare automate 
prevazute cu dispozitive diferentiale de mare sensibilitate tip G, 100 mA şi 30mA. 
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.3. Instalaţia de legare la pamant 
Se va realiza o priză de pământ artificială (comună cu instalaţia de paratrasnet). 
La această priza se vor lega: 

- bara principala de protectie si echipotentializare BPPE1 – amplasata in camera 
tabloului general; 

- bara principala de protectie si echipotentializare BPPE2 – amplasata la etajul 1; 
- coborarile instalatiei de paratrasnet; 
- SPD1 din TEG si SPD-urile2 din tablourile intermediare; 
- punctul neutru al grupului electrogen; 

Valoarea rezistenţei prizei de legare la pământ trebuie să fie mai mică de 1 ohm.  
Elementele componente ale prizei de pamant artificiale trebuie să se afle la cel putin 

2m de orice canalizare metalica sau cabluri electrice din pamant. 
 
  Masuri de protectie impotriva electrocutarilor: 

 
Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se va 

asigura legarea la conductorul de protectie. In acest scop toate partile metalice ale 
instalatiei si echipamentelor electrice, care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care, in 
mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune, se vor lega la conductorul de 
protectie. 

Conductorul de protectie va fi separat de neutru si va fi protejat pe tot parcursul lui 
pana la carcasele receptoarelor electrice in aceleasi conditii ca si conductoarele active de 
faza si neutru. 

Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutarii prin atingere directa se va asigura: 
- izolarea electrica a tuturor elementelor conducatoare de curent ce fac parte din 

circuitele curentilor de lucru; 
- utilizarea de tablouri electrice avand grad de protectie corespunzator; 
- amplasarea la inaltimi inaccesibile in mod normal a echipamentelor electrice. 
 
 
 

  Masuri de protectia muncii si de aparare impotriva incendiilor: 
 

14.1 Masuri impotriva atingerii directe  
Protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari, protectie diferentiala, conform 

prevederilor normativului I7-2011. 
 

14.2. Masuri impotriva atingerilor indirecte. 
Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE, prin al 

treilea, respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale 
tablourilor sau receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30 
mA pe circuitele de prize. 

S-a realizat de asemenea o retea de echipotentializare formata din bare de 
echipotentializare montate langa tablourile electrice, barele fiind legate la bara principala 
prin conductoare flexibile din Cu cu izolatie galben-verde. 

Bara principala de egalizare de potential se leaga de priza de pamant prin intermediul 
a unei platbande OLZn 40x4. 
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Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la 
conductoare de protectie intr-un circuit de protectie. 

 
Alimentarea cu apa 
Alimentarea cu apa a obiectelor sanitare se va realiza printr-un racord DN50 

(PEID Ø63mm) de la conducta de bransament. Bransamentul va fi prevazut cu robineti 
de separare si contor de apa. Contorul va fi montat intr-un camin de bransament 
amplasat la limita de proprietate. 

Distributia orizontala pana la obiectele sanitare se face deasupra plafonului fals sau in 
spatele peretilor de rigips in sistem ramificat. Apa calda menajera se distribuie la 
obiectele sanitare  prin conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece. S-
au prevazut armaturi de inchidere, golire si siguranta: 

 robineti de inchidere sferici, cu sectiunea de trecere totala; 
 robineti de reglaj, coltari, la obiectele sanitare. 

Reteaua de distributie se va executa din conducte de polietilena reticulata la 
presiuni inalte PP-R, izolate impotriva producerii condensului (cu izolatie armaflex, 
grosime 9 mm). Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si 
bride. 

Prepararea apei calde se va realiza cu 1 boiler solar cu doua serpentine, cu 
capacitatea de 500l. 
 

2.2.Canalizarea menajera 
Apele uzate evacuate sunt: menajere obisnuite. Instalatia de canalizare menajera 

asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele 
sanitare. Apele uzate menajere vor fi evacuate pana la caminele de canalizare 
amplasate la exterior. 

Apele uzate menajere vor fi colectate prin coloane si prin colectoare amplasate la 
demisol.  
 Preluarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare amplasate la demisol se 
va realiza prin pompare. 

Coloanele se vor monta mascate, in ghene. dar cu posibilitati de acces la piesele 
de curatire. Inaltimea de  montaj a pieselor de curatire va fi de 40-80 cm fata de 
pardoseala. Aerisirea coloanelor se face prin prelungirea cu 50 cm peste nivelul terasei a 
coloanelor de scurgere, cu conducte din fonta de scurgere si cu caciuli de ventilatie. 

Conductele de legatura de la obiectele sanitare la coloane se vor monta ingropat in 
zidarie sau in spatele peretilor din gips-carton. Conductele de canalizare ce se vor 
amplasa la plafonul incaperilor se vor masca prin plafoane sau grinzi de rabit. 
Racordurile de la obiectele sanitare vor avea dimensiunile si pantele prevazute in STAS 
1795-87. 

Apele uzate menajere se evacueaza la caminele de canalizare montate la exterior 
si evacuate la reteaua de canalizare existenta. 

Instalatia de canalizare menajera se va executa cu urmatoarele materiale: 
 pentru traseele exterioare se vor utiliza conducte din PVC-KG; 
 pentru racordurile la obiectele sanitare, coloanele de canalizare menajera si 

colectoarele orizontale se vor utiliza conducte polipropilena; 
Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride. 
Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub 

adancimea de inghet 100 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77). 



 

 108

 
 Canalizarea pluviala 

Se vor colecta si se vor evacua apele pluviale de pe suprafata teraselor. Apele 
pluviale vor fi evacuate in sistem separativ pana la caminele de canalizare amplasate la 
exterior. 

Acoperisul cladirii este prevazut cu pante de scurgere catre receptorii de terasa. 
Apele pluviale se evacueaza la caminele de canalizare montate la exterior. 

Sistemul de canalizare de la exterior este un sistem unitar care devereseaza apele uzate 
la reteaua de canalizare existenta.  

Pentru instalatia de canalizare pluviala se vor utiliza conducte din polietilena de 
inalta densitate pentru canalizare PEHD. Toate conductele vor fi izolate fonic si impotriva 
producerii condensului. 

Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea 
de inghet 100 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77). 

 
 Hidranti de incendiu 

Cladirea va fi echipata cu urmatoarele tipuri de instalatii de stingere a incendiilor: 
 instalatie cu hidranti de incendiu interiori; 
 instalatie cu hidranti de incendiu exteriori. 

 
Hidranti de incendiu interiori 

Cladirea se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu 
instalatie de hidranti de incendiu interiori conform prevederilor din normativul P118/2-
2013 art. 4.1. 

Instalatie cu hidranti de incendiu interiori va indeplini urmatoarele cerinte: 
 debitul specific minim al unui jet: qih=2,1 l/s; 
 numarul de jeturi in functiune simultana: 2 jeturi; 
 debitul de calcul al instalatiei: Qii = 2 × 2,1 l/s = 4,2 l/s; 
 timp teoretic de functionare: 10 minute. 

Hidrantii interiori vor fi amplasati in nise in holurile de circulatie, in locuri vizibile si 
usor accesibile in caz de incendiu. 

Hidrantii de incendiu interiori se vor echipa cu furtunuri plate (standard referinta SR 
EN 671-2) si teava de refulare universala montata la extremitatea furtunului, pentru a 
forma, dirija si controla jetul de apa. Teava de refulare va fi prevazuta cu un robinet de 
inchidere a alimentarii cu apa, cu supapa sau de alt tip cu deschidere lenta.  Suportul de 
furtun plat va fi cu tambur. Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul 
de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei, 
se monteaza intr-o cutie speciala, amplasata aparent  la inaltimea de 1,50 m fata de 
nivelul pardoselii curente. Hidrantii interiori se vor monta astfel incat usa sa se deschida 
la un unghi de 170°. 

Se vor utiliza hidranti interiori (de tip SR EN 671-2) au urmatoarele caracteristici:  
 Robinet  hidrant Dn 50mm, Pn 12bar  
 Tambur cu furtun plat tip C, Dn 50mm, lungimea furtunului 20m  
 Ajutaj de pulverizare tip C, diametrul duzei de refulare de 13 mm 
 Cheie pentru racordare 
 Presiunea necesara la ajutaj de pulverizare al tevii Hnec=22 mCA 
 Debitul specific minim al unui jet 2,1 l/s   
 Lungimea jetului compact: 10 m 
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 Lungimea jetului pulverizat sub forma de perdea: 6 m 
 Lungimea jetului pulverizat conic: 3 m 

Instalatia de hidranti interiori  se executa din teava zincata de otel. 
Alimentarea instalatiei de hidranti de incendiu interiori, la parametrii de debit si 

presiune necesari, se asigura de la gospodaria proprie de apa pentru incendiu. 
Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub 

adancimea de inghet 100 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77). 
Respectand prevederile art. 4.13 din Normativul P118/2-2013, in lipsa iluminatului 

normal,  identificarea  hidrantilor  trebuie sa  se faca  prin iluminat de securitate pentru 
marcarea hidrantilor interiori. Conform I7-2011 lampile pentru marcarea hidrantilor 
trebuie sa functioneze cel putin 1h. Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor 
interiori va fi realizat cu corpuri de iluminat echipate local cu kituri de emergenta cu 
baterii cu autonomie de 1 ora cu durata de comutare intre 0,5s - 5s , alimentate cu 
energie electrica din tablourile electrice prevazute pentru spatiile respective. 

Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride. 
 
Gospodaria de apa pentru instalatiile de hidranti de incendiu interiori 
Parametrii de debit si presiune pentru instalatia de hidranti vor fi asigurati de un 

grup de pompare amplasat intr-o incapere aflata la demisolul cladirii, in vecinatatea 
rezervorului de incendiu. 

Rezerva de apa pentru combaterea incendiilor va fi pastrata intr-un rezervor ce 
asigura volumul util necesar de 2,52 mc. Rezervorul va fi montat in subsol in camera 
pompelor. 

 
Hidranti de incendiu exteriori 

Cladirea se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu 
instalatie de hidranti de incendiu exteriori conform prevederilor din normativul P118/2-
2013 art. 6.1 si NP022-1997 

Instalatia cu hidranti de incendiu exteriori va indeplini urmatoarele cerinte: 
 debitul de apa pentru stingerea unui incendiu: Qie= 10 l/s; 
 timp teoretic de functionare: 180 minute. 

Numarul de incendii simultane este 1. 
Hidrantii de incendiu pot fi subterani sau supraterani, în functie de amplasarea 

acestora. Jeturile de apa realizate cu ajutorul hidrantilor de incendiu exteriori, trebuie sa 
atinga toate punctele combustibile ale cladirii, considerand  raza de actiune a hidrantilor 
in functie cu lungimea furtunului de maximum 120m. 

Hidrantii exteriori sunt asigurati de Apa Nova (vezi aviz). 
 

 MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN EXECUTIE 
Managementul responsabil pentru executia lucrarii va asigura conditii optime de 

respectare a prevederilor cuprinse in Planului de securitate si sanatate in munca al 
santierului si Planurile proprii de securitate si sanatate in munca specifice 
subantreprenorilor de lucrari de instalatii 

Se vor respecta cerintele minime generale de securitate si sanatate in munca 
referitoare la locurile de munca specifice executiei lucrarilor de instalatii. 

Pentru asigurarea securitatii muncii antrepriza de montaj va lua masuri in vederea 
instruirii personalului de lucru astfel incat sa-si insuseasca si sa respecte instructiunile de 
securitatea muncii specifice fiecarui loc de munca. 
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Conducerea antreprizei va elabora masuri de asigurare a securitatii si sanatatii 
personalului care trebuie dotat cu echipament de lucru conform “Normativului individual 
de protectia muncii” . Receptionarea instalatiei si punerea in functiune este posibila 
numai dupa ce se constata ca s-au respectat prevederile proiectului si cele ale 
furnizorilor de utilaje. 

Pe perioada realizarii investitiei, in activitatea de constructii - montaj se vor 
respecta normele specifice de securitatea muncii dintre care mentionam: 

 personalul muncitor va executa numai lucrarile incredintate de seful de echipa 
sau maistru si numai acelea pentru care este calificat 

 incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor se va face de 
personal specializat, dotat cu echipament de protectie corespunzator 

 materialele se vor depozita pe sortimente, in stive, stelaje, asigurate impotriva 
rostogolirii si miscarii necontrolate, fara a se sprijini de pereti, schele, utilaje 

 personalul muncitor care lucreaza la inaltime, pe schele si platforme va fi dotat 
cu echipament de lucru si protectie corespunzator 

 conducatorii locurilor de munca vor urmari mentinerea disciplinei, a ordinii si a 
curateniei la locul de munca precum si mentinerea libera a cailor de acces 

 operatiile de prelucrare a tevilor vor fi executate pe bancul de lucru, cu 
echipament de protectie adecvat 

 montarea tevilor se va face pe suporturi dimensionate pentru a rezista la 
greutatea conductei umpluta cu apa si acoperita cu izolatie cât si la eforturile 
rezultate din dilatare;  in cazul montarii tevilor in apropierea instalatiilor electrice 
se vor lua masuri de intrerupere a alimentarii cu energie electrica pe toata 
perioada montajului 

 fiecare trusa de instalator trebuie sa contina un pachet de pansamente si  
dezinfectante pentru eventualele zgârieturi sau rani usoare 

 in timpul probelor ce se fac la conducte este interzisa stationarea personalului 
muncitor in apropierea conductelor 

 in timpul confectionarii si montarii saltelelor de vata minerala personalul 
muncitor trebuie sa folosesca ochelari, mânusi si masti de protectie. 

Toate aceste masuri de protectie a muncii nu sunt limitative, ele vor fi completate 
de antrepriza de montaj. 
 

 MASURI PENTRU PREVENIREA SITUATIILOR DE URGENTA  
 

Se va avea in vedere ca in timpul montarii instalatiilor sa se mentina o curatenie 
deosebita a spatiului de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat 
indepartate pentru a preveni izbucnirea unor incendii. Personalul care efectueaza 
montajul are obliga¡ia sa predea locul de munca curat, inclusiv spatiile folosite pe 
parcursul lucrarilor pentru depozitarea diferitelor materiale. 

Executantul are obligatia sa asigure securitatea spatiului de lucru impotriva 
incendiilor si sa doteze locurile de munca cu mijloace de stins incendiul corespunzatoare 
normativelor in vigoare. Personalul de executie va fi instruit privind normele de paza 
contra incendiilor si masurile ce trebuie luate in cazul izbucnirii unui incendiu. 

La efectuarea probelor si receptionarea lucrarilor beneficiarul trebuie sa verifice 
daca toate masurile de protectia muncii si de prevenire si stingerea incendiilor sunt in 
stare de functionare. La sudarea oxiacetilenica generatoarele de acetilena transportabile 
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se vor instala in aer liber, in afara incaperii in care se sudeaza, ferite de razele solare sau 
surse de foc deschise. Arzatoarele de sudura se vor controla inainte de inceperea si 
terminarea lucrului pentru ca robinetele de oxigen si de acetilena sa se inchida perfect. 

Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la 
locul de munca, sa cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea 
incendiilor. 

 
-  INSTALATII HVAC SUPRATERAN 

 
INSTALATII DE INCALZIRE 

Necesarul de încălzire si preparare apa calda menajera s-a calculat conform SR 
1907/1,2 si va fi asigurat prin intermediul a doua microcentrale murale (in cascada) pe 
combustibil gazos, in condensatie, putere termica 150kW(ΔT=50/30ºC), respectiv 136kW 
ΔT=80/60ºC), fiecare centrala, amplasate in camera tehnica special amenajata la 
demisolul cladirii. 

Microcentrala murala este echipata cu:  
 Suprafete de schimb de caldura din otel inoxidabil 

 Arzator MatriX cilindric cu modulatie pentru emisii scazute de substante 
polunate si mod de functionare silentios 

 Suflanta pentru aer de ardere cu turatie reglabila 
 Racorduri tur/retur, DN50 
 Automatizare digitala a circuitului cazanului 
 Racord evacuare gaze arse D.100/D.150mm 
 Neutralizator de condens 
Camera in care se va monta centrala termica va fi prevazuta cu suprafaţa vitrată 

de explozie (2% din volumul încăperii), conform NTPEE 2008-art 8.3, şi grila evacuare 
gaze (25 cm2 pentru fiecare Nm3 de gaze naturale). In incaperea centralei termice este 
necesara montarea unui detector de gaze cu limita inferioara de sensibilitate de 2% CH4 
in aer, care va actiona asupra unui robinet de inchidere (electroventil)  ce se va monta in 
afara centralei termice pe conducta de alimentare cu gaze naturale a aparatelor 
consumatoare de combustibili gazosi. 

La montajul microcentralelor murale se vor respecta distantele de mentenanta 
recomandate in art. 3.8.4 din GP051-2000 (Ghid de proiectare, executie si exploarare a 
centralelor termice mici), enumerate mai jos, precum si distantele mentionate in cartea 
tehnica a echipamentului: 

 Minimum 0.3m deasupra cazanului 
 1.5m de la pardoseala pana la partea inferioara a cazanului, tinand seama 

de necesitatile de exploatare 
 Minimum 0.5m in fata microcentralei 
 Minimum 0.3m fata de peretii laterali 

Centralele termice vor fi prevazute cu seturi de racordare pentru circuitul de 
incalzire (pompa de circulatie cu turatie variabila, racord supapa de siguranta, clapeta de 
sens, robineti de trecere). Pentru racordarea „in cascada”, intre cazane si 
distribuitor/colectorul de agent termic, va fi prevazut cu un preselector hidraulic DN65 cu 
teaca de imersie incorporata, prevazut cu: aerisitor automat, robinet sferic cu stut pentru 
furtun de golire/curatare de namol, racorduri DN50 cu inele de strangere. 
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Evacuarea gazelor de ardere de la cele 2 centrale montate „in cascada” se 
realizeaza prin intermediul unui cos comun din polipropilena speciala PPs, peste terasa 
cladirii (H=1.0 m peste terasa) conform art.7.139 din Normativ I13-2015. 

In camera tehnica, conductele de distributie ale agentului termic vor fi executate 
din teava neagra din otel sudata longitudinal, prevazuta cu izolatie extrudata circulara din 
spuma PE (polietilena) cu folie PE coextrudata, cu bariera contra umezelii, grosime 9mm. 

Distribuţia agentului termic in instalatia de incalzire se realizeaza separat, din 
camera tehnica, prin intermediul unui distribuitor/colector, confectionat din teava din otel 
DN200 (diametrul 219x7.0mm), lungime 1200mm, astfel: 

 Circuit incalzire; 
 Circuit preparare apa calda menajera (vezi specialitate instalatii sanitare). 

Fiecare circuit va fi prevazut cu pompa de circulatie, robineti de inchidere, clapeta de sens, 
filtre Y pentru impuritati. 

Pentru preluarea dilatarilor din instalatia de incalzire, se va monta un vas de 
expansiune inchis, model de referinta Reflex NG200, volum nominal 250 litri, montat pe 
returul instalatiei, intre preselectorul hidraulic si centralele termice. Pe conducta de 
alimentare a vasului de expansiune nu se monteaza nici un element de inchidere. 

Agentul termic este distribuit catre corpurile de incalzire, radiatoare, printr-o retea 
de conducte ramificata, realizata din tevi din polietilena reticulara preoxidica, PE-Xa, 
distribuita aparent, la nivelul demisolului si mascat in ghene sau prin sapa, pentru 
nivelurile supraterane. Pentru distributia pe verticala a agentului termic s-au prevazut 
coloane de incalzire realizate din acelasi material ca si distributia pentru fiecare nivel. 

Pentru fiecare nivel vor exista cate doua, trei distribuitoare/colectoare, in functie de 
numarul de coloane, de la care vor fi preluate toate radiatoarele corespunzatoare 
nivelului. 

Temperatura agentului termic pe traseele dintre microcentrala si corpurile pentru 
incalzire va fi de 80/60˚C. Acestea vor fi prevazute cu termoizolatie din cauciuc 
elastomeric cu grosimea de 9 mm şi vor fi protejate la trecerea prin elementele de 
construcţie cu ajutorul unor ştuţuri din ţeavă având diametrul cu 2 trepte mai mare decât 
al ţevii de protejat. 

Corpurile pentru incalzire, radiatoare din otel, vor fi prevazute cu cap termostatat si 
traductor de imersie, robinet pentru echilibrare hidraulica, montat pe returul radiatorului, 
elemente pentru montare si fixare. 

Radiatoarele au fost dimensionate astfel incat, pentru fiecare incapere in care vor 
fi montate, sa fie asigurata o temperatura de confort in functie de destinatia fiecarei 
incaperi. 

Prepararea apei calde menajere se realizeaza cu un boiler solar, cu doua 
serpentine, alimentat cu agent termic de la cazane si de la panouri solare amplasate pe 
acoperis. 

Panourile solare de tip plan se vor amplasa pe acoperis astfel incat sa fie orientate 
catre vest. 

 Funcţionarea în parametrii tehnici, de siguranţă şi economie a centralei termice 
este prevăzută a fi asigurată conform Normativ I13/2015, cu aparate de măsură, 
contorizare şi echipamente de automatizare care controlează în principal siguranţa şi 
economicitatea la arzătoare, temperaturile şi presiunile prescrise, inclusiv protecţia la 
depăşirea acestora, reglarea temperaturilor agenţilor termici corelat cu temperatura 
exterioară şi cu cererea de consum. 
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 Toate elementele ce vor fi folosite în realizarea instalaţiei vor fi însoţite de 
certificat de calitate. 

 
 

INSTALATII DE VENTILARE GRUPURI SANITARE SI VESTIARE 
Pentr o mai buna evacuare a mirosurilor si umiditatii care se formeaza in grupurile 

sanitare, s-a optat pentru evacuarea mecanica a noxelor. Astfel, s-a prevazut montarea a 
cate unui ventilator, cu clapeta anti-retur, pe ghena de ventilatii prevazuta special pentru 
acest scop in partea de arhitectura, care va conduce aerul direct in exterior peste terasa 
de deasupra etajului tehnic. Ventilatorul se va monta pe ghena avand cota inferioara de 
montaj de Ci= +2.40 m. 

La partea superioara a ghenei se va monta o caciula de ventilare rotativa (cota 
montaj Ci=+0.5m peste pardoseala terasei). 

Pentru aerul de compensare se prevad grile de transfer pana in zona de circulatie 
(coridor) unde se presupune ca datorita traficului se creaza conexiunea cu exteriorul. 

 
INSTALATII DE CLIMATIZARE 

Confortul termic in fiecare incapere care necesita climatizare, pe perioada de vara, 
va fi asigurat prin montarea unor sisteme de tip split, avand unitatile interioare carcasate, 
montate pe perete. Toate unitatile interioare sunt prevazute cu pompe pentru evacuarea 
condensului (in dotarea standard). 

Unitatile exterioare vor fi montate pe fatada cladirii, fiind prevazute cu sisteme 
pentru montare si fixare. 
 
 INSTALATII HVAC SUBTERAN 
 
INSTALATII DE DESFUMARE A CASEI DE SCARA SUBTERANE 

Casa de scara subterana va fi desfumata natural organizat, conform NP022-1997 

si P118-99, prin intermediul unor deschideri cu suprafata efectiva de trecere a aerului, 
Sef=1,0 mp. Deschiderea pentru evacuarea fumului trebuie sa fie amplasata in treimea 
superioara a inaltimii casei de scara, iar deschiderea pentru compensare trebuie 
amplasata in treimea inferioara.. 
 
d) probe tehnologice si teste. 
Nu este cazul. 
 
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, 
cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu 
devizul general; 

Nr. crt. 
Valoare fără TVA TVA 

Valoare     
cu TVA 

lei lei lei 
TOTAL GENERAL 7613883.35 1425853.83 9039737.18 
din care: C + M (1.2 + 1.3 5126322.30 974001.24 6100323.54 
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+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 
 
   Valoarea investitiei s-a determinat tinand cont de costul tuturor lucrarilor de 
interventie, a cheltuielilor conexe investitiilor si in conformitate cu structura Devizului 
General aprobat prin HG nr.907/2016. Costurile lucrarilor se compun din insumarea 
costurilor privind: 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati 
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, 
calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in 
vigoare; 

 
 

BILANT TERITORIAL MP 
  
SUPRAFATA TEREN 2,020.0 
    
POT MAXIM CONFORM PUZ SECTOR 6 60 
    
SUPRAFATA  CONSTRUITA PARTER 994.00 
SUPRAFATA DESFASURATA (Ds+P+1)                                            2,559.00 
    
POT PROPUS 49.2 
CUT PROPUS 1.28 
    
SUPRAFATA SPATII VERZI 30 % 606.00 
    
SUPRAFATA PLATFORME  85.00 
SUPRAFATA ALEI PIETONALE, ACCESE 335.00 

 
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie 
de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii; 
Cresa  are o capacitate de 124 locuri – invatamant prescolar 
Locuri de munca nou create pentru procesul de operare – 48 persoane 
 
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. 
Durata de executie a imobilului este de 18 luni, esalonat astfel: 
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5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice 
functiunii preconizate din punctual de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale 
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 
 
Imobilul a fost proiectat conform urmatoarelor standarde si normative: 

o Legea 90/1996 privind protectia muncii; 
o Norme generale de protectia muncii 
o -Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 – privind protectia si igiena muncii 

in constructii– ed.1995 
o Ord. MMPS 235/1995 – privind normele specifice de securitatea muncii la 

inaltime; 
o Ord. MMPS 235/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului 

de protectie individuala; 
o Normativele generale de prevenire si stingerea incendiilor aprobate prin 

Ordinul MI nr. 775/22.07.1998; 
o Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994 
o Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a 

lucrarilor. 
o Legea nr. 10/1995, modificata prin Legea nr. 123/2007, privind calitatea in 

constructii; 
o Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor 

pentru gradinite de copii indicativ NP 022/ 97 
o Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor; 
o Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 
o Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, inclusiv 

Hotararea   
o Guvernului Romaniei nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de  
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o aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006; 
o Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice si gazele naturale; 
o Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului; 
o Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia  
o persoanelor; 
o Legea nr/ 608/2001, cu modificarile ulterioare privind evaluarea 

conformitatii  
o produselor; 
o Ordinul nr. 691/1459/288 din 2007 al MDLPL, MEF si MIRA pentru 

aprobarea  
o Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor; 
o HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementari privind 

calitatea in  
o constructii; 
o Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin 

H.G.R. nr. 272/1994; 
o Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente 

acestora,  
o aprobat prin H.G.R. nr. 273/1994; 
o Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice 

aferente  
o cladirilor, indicativ I7-2011; 
o Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de 

curenti  
o slabi aferente cladirilor civile si de productie, indicativ I 18/1-01; 
o P118/3 – Normativ pentru securitatea la incendiu a constructiilor. Partea 3 – 

Instalatii de detectie si semnalizare incendiu; 
o Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial 

din cladiri,  
o indicativ NP-061-02; 
o Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei 

de siguranta in exploatare, indicativ NP-068-02; 
o Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes 

public,  
o aprobat prin HG nr. 867/2003; 
o Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei 

electrice, indicativ NTE 001/03/00; 
o Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, 

indicativ  
o NTE 007/08/00; 
o Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice, 

indicativ NTE 002/03/00; 
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o Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in retelele 
electrice,  

o indicativ PE 143/94; 
o Intreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant, 

indicativ  
o 1RE-Ip30-04; 
o Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente  
o constructiilor, indicativ C 56-02; 
o Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI 

nr.  
o 163/28.02.2007; 
o Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99; 
o Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor 

de  
o constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300-1994; 
o Normativ pentru protectia antiseismica a constructiilor de locuinte, social-

culturale,  
o agrozootehnice si industrial, indicativ P100/1-2006; 
o Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatiile electrice din cladiri, 

indicativ  
o GT-059-03; 
o STAS 12604/87 – Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale; 
o STAS 12604/5-90 – Protectia impotriva electrocutarilor prin atingere 

indirecta. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare si executie; 
o SR CEI 364-1…7 – Instalatii electrice ale cladirilor; 
o SR EN 60439-1 – Ansambluri prefabricate de aparataj de joasa tensiune. 

 
5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei 
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de 
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile, alte surse legal constituite. 
 Nu este cazul. 
- studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 
 Nu este cazul. 
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